
 
 

 
 

 
 

 
 
Η βασική έννοια αυτής της ενότητας είναι ο ανθρωπισμός και τα ανθρώπινα δι-

καιώματα και παρουσιάζουμε διεξοδικά την ανάλυσή της, ξεκινώντας από: 
 
Α΄ ΜΕΡΟΣ: Το λεξιλόγιο και τις λεξιλογικές ασκήσεις. 
Β΄ ΜΕΡΟΣ: Το γνωστικό υλικό (πληροφορίες γύρω από τη βασική έννοια – ρητά και 

αποφθέγματα). 
Γ΄ ΜΕΡΟΣ: Ανα- γνωστικό υλικό (παραθέματα από τον ημερήσιο και περιοδικό 

τύπο, από το διαδίκτυο, αποσπάσματα κειμένων ή και ολόκληρα κείμε-
να). 

∆΄ ΜΕΡΟΣ: Θέματα εκθέσεων αναπτυγμένα σε… σχεδιάγραμμα. 
Ε΄ ΜΕΡΟΣ: Κριτήρια αξιολόγησης. 
Στ΄ ΜΕΡΟΣ: Απαντήσεις λεξιλογικών ασκήσεων και κριτηρίων αξιολόγησης. 
 
 

Γ΄ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΑΝΤΩΝΥΜΑ 
άνθρωπος(ο) Το έμβιο ον που 

διαφέρει από τα 
υπόλοιπα όντα 
της τάξης του 
λόγω της ικανό-
τητάς του να 
παράγει έναρ-
θρο λόγο και 
αφηρημένες 
σκέψεις 

αρχ. αβέβαιου 
ετύμου, ανδρ-
ωπος, 
ἀνήρ+ἀνδρός+ 
ωπός με τη ση-
μασία αυτού που 
έχει ανδρική ό-
ψη, όπου άνδρας 
σημαίνει γενικό-
τερα τον άν-
θρωπο. 

άτομο 
ον 
 

απανθρωπιά (=η 
έλλειψη κάθε ευγε-
νικού στοιχείου στο 
χαρακτήρα κάποιου 
απέναντι στους 
συνανθρώπους του) 
απάνθρωπος 
 

ΟΜΟΡΡΙΖΑ 
ανθρωπιά (=η ευγένεια της συμπεριφοράς που πηγάζει από αισθήματα αλληλεγγύης και συμπόνιας 
προς το συνάνθρωπο) 
ανθρώπινος-η-ο (=ο κόσμιος, ο ευπρεπής) 
ανθρωπισμός (=1.πνευματικό κίνημα της Αναγέννησης, που βασίστηκε στη μελέτη, στη μίμηση 
και στη διάδοση των αρχαίων ελληνικών και λατινικών γραμμάτων· ουμανισμός. || (επέκτ.) κάθε 
νεότερη φιλοσοφική θεωρία που έχει ως αντικείμενο τον άνθρωπο και την πνευματική του εξέλιξη. 
2. συμπεριφορά που ταιριάζει σε άνθρωπο προς συνάνθρωπό του και που τη χαρακτηρίζει ο σεβα-
σμός και η αγάπη, ανθρωπιά) 
ανθρωπιστής (=ο πεπαιδευμένος άνθρωπος, που θέτει ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός του τον 
άνθρωπο, ο ουμανιστής) 
ανθρωπογενής-ής-ές (=αυτός που έχει διαμορφωθεί με τη δημιουργική παρέμβαση του ανθρώ-
που) 
ανθρωποειδής-ής-ές (=αυτός που έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά, που μοιάζει με άνθρωπο) 
ανθρωποθάλασσα (=λαοθάλασσα, κοσμοσυρροή, ανθρωποπλημμύρα) 
ανθρωποκεντρισμός (=η θεωρία σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος είναι το σημαντικότερο ον 
του σύμπαντος, το κέντρο του κόσμου) 
ανθρωπότητα (=το σύνολο των ανθρώπων που ζουν στη γη, το ανθρώπινο γένος) 
ανθρωπωνύμιο (=το όνομα που δηλώνει πρόσωπο, κύριο, επώνυμο, ψευδώνυμο, ≠ τοπωνύμιο 
=όνομα τόπου, τοποθεσίας) 

 
 
 
 
 
 
 

  

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ-
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    Α΄ 
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ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑ 
δικαίωμα(το) 1α. απαίτηση, αξίωση 

που την επιτρέπει ένας 
άγραφος νόμος ή που την 
κατοχυρώνει ένας γρα-
πτός νόμος, σε αντιδια-
στολή προς την υποχρέ-
ωση ή το καθήκον: Φυσι-
κά δικαιώματα, που α-
πορρέουν από το φυσικό 
δίκαιο. ∆ιακήρυξη των 
δικαιωμάτων του αν-
θρώπου. 
β. άδεια που δίνεται σε 
κάποιον να κάνει κάτι: 
Έχει το δικαίωμα να 
χρησιμοποιεί μυστικά έγ-
γραφα. 
2. (στον πληθυντικό α-
ριθμό) νόμιμη αμοιβή, 
φόρος κτλ. που μπορεί να 
απαιτήσει κάποιος: Συγ-
γραφικά / πνευματικά 
δικαιώματα. 

αρχ. δικαιῶ 
(-όω), δίκαιος 

απαίτηση 
αξίωση 
 

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΟΜΟΡΡΙΖΑ 
υποχρέωση δικαιωματικά (=με την αξία κάποιου, δίκαια, επάξια) 

δικαιωματικός-ή-ό (=αυτός που σχετίζεται με το δικαίωμα) 
δικαιώνω – δικαιώνομαι (=αποδεικνύω το σωστό, ότι δίκαια υπάρχει ή 
γίνεται κάτι, επιβραβεύω – επιβραβεύομαι, μου αναγνωρίζουν ότι έχω δί-
κιο) 
δικαίωση (=η αναγνώριση της αξίας ή του δίκιου κάποιου) 

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 
«δίνω δικαιώματα σε κάποιον»: με τη στάση μου επιτρέπω σε κάποιον να με κατα-
κρίνει. 
«τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας/της ελευθερίας/της 
δικαιοσύνης/της ειρήνης»: η αναγνώριση των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων 
στηρίζουν, προωθούν το δημοκρατικό πολίτευμα, όπου επικρατεί η ελευθερία, η ει-
ρήνη και η δικαιοσύνη. 
«τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ο πυρήνας του οικουμενικού ήθους»: η αναγνώριση 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι η βάση των ηθικών αξιών ολόκληρης της αν-
θρωπότητας. 
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Όροι σχετικοί με τον ανθρωπισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
-ιδανικό, ιδεώδες 
-αγάπη, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, συμπαράσταση, προστασία, βοήθεια, στήριξη 
-ουμανισμός (=ανθρωπισμός) 
-αξίωση, απαίτηση 
 
Λεκτικά και Ρηματικά σύνολα σχετικά με τον ανθρωπισμό και τα ανθρώπινα δι-

καιώματα 
 

Λεκτικά σύνολα 
 

ανθρωπιστικός-ή-ό: 
 

 

ιδεώδες 
ιδανικό 
πνεύμα 
κίνηση 
περιεχόμενο 
σπουδές 
παιδεία 
φιλοσοφία 
δράση 
οργάνωση 
κίνητρο 
στόχος 

 
 

 δικαίωμα: 
 

 

 

ανθρώπινο 
φυσικό 
ατομικό 
καθολικό 
συνταγματικό 
πολιτικό 
κοινωνικό 
αναφαίρετο 
αυτονόητο 
νόμιμο 
αδιαπραγμάτευτο 
αποκλειστικό 
κεκτημένο 
εμπράγματο (=αυτό που 
παρέχει στο δικαιούχο άμεση 
εξουσία πάνω σε ένα πράγμα) 
κληρονομικό 
αμεταβίβαστο (=αυτό που 
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δε μεταβιβάζεται ή δεν εκ-
χωρείται σε κάποιον άλλο) 
πνευματικό (=η αμοιβή ενός 
δημιουργού από την εμπορική 
εκμετάλλευση από άλλους 
των έργων του) 

 
 

Ρηματικά σύνολα 
 
-διεκδικώ, υπερασπίζομαι, προστατεύω, διασφαλίζω, παραχωρώ, σέβομαι, αποκτώ, 
κατακτώ, κερδίζω, θεμελιώνω, ασκώ, αναγνωρίζω, μεταβιβάζω, εκχωρώ → δικαίωμα 
-επιβουλεύομαι (=επιδιώκω με δόλιο τρόπο να καταργήσω), αφαιρώ, στερώ, υπονομεύω, 
καταργώ, αναιρώ, περιφρονώ, απειλώ, εκχωρώ, παραγράφω → δικαίωμα 
-τα ανθρώπινα δικαιώματα: παραβιάζονται απροκάλυπτα / αδιάλειπτα / ασύστολα / 
αδίστακτα / ανενδοίαστα / απροσχημάτιστα. 
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1. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, επιλέγοντας κάθε φορά 

τη σωστή λέξη από το παρακάτω πλαίσιο. 
 
θεμελιώδη, απροκάλυπτα, αναγνωρίστηκαν, κατοχύρωση, εκχωρήθηκαν, διεκδική-
σει, καταργήσει. 

 
1. Σε πολλές χώρες τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται ………………….. . 
2. Αναλαμβάνοντας την καινούρια θέση, της ………………….. πολλά δικαιώματα και της 
………………………….. πολλές υποχρεώσεις. 
3. Η υπουργός αποφάσισε να …………………………. κάποιες από τις βασικές αρχές του νο-
μοσχεδίου, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των πολιτών. 
4. Κατάφερε να …………………………. το ακίνητο που της είχε μεταβιβαστεί. 
5. Η ……………………… της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποτελεί ένα από τα ……………………. 
ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
2. Γράψτε τα συνώνυμα των υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου. Στο κείμενο 

υπάρχει το ρήμα: καταστρατηγούν. Γράψτε άλλα πέντε ρήματα σύνθετα με την 
πρόθεση κατά. 

 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα θυσιάζονται στο βωμό της ασφάλειας και του αγώνα κατά 

της τρομοκρατίας, καταγγέλλει η ∆ιεθνής Αμνηστία στην ετήσια έκθεσή της.  

Ισχυρές κυβερνήσεις και ένοπλες ομάδες σκοπίμως δημιουργούν κλίμα φόβου προ-
κειμένου να καταστρατηγούν τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως. Ούτε λίγο ούτε 
πολύ, αυτό το πόρισμα προκύπτει από την 300 σελίδων ετήσια έκθεση της ∆ιεθνούς 
Αμνηστίας, που συνιστά την επίσημη αποτίμηση του οργανισμού για το σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες του κόσμου. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα θυσιάζονται στο βωμό της ασφάλειας και του αγώνα κατά 
της τρομοκρατίας, καταγγέλλει η ∆ιεθνής Αμνηστία, φέρνοντας ως παράδειγμα τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και το στρατόπεδο Γκουαντάναμο, όπου κρατούνται ύποπτοι για 
τρομοκρατία. 

"Όπως και την εποχή του ψυχρού πολέμου, έτσι και τώρα οι αποφάσεις που λαμβά-
νονται, εντάσσονται σε μια ατμόσφαιρα φόβου που καλλιεργούν και συντηρούν οι ίδιες 
οι κυβερνήσεις", καταγγέλλει η γενική γραμματέας της ∆ιεθνούς Αμνηστίας Ιρέν Χαν. 

(Το υλικό έχει αντληθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.thebarrister.gr) 

Λεξιλογικές
Ασκήσεις
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καταγγέλλει =  
σκοπίμως =  
καταστρατηγούν =  
συνιστά =  
αποτίμηση=  
 
3. Να γράψετε παράγωγα (απλά ή σύνθετα) των λέξεων που σας δίνονται. 
 

δικαιώνω: 
υποστηρίζω: 
αναγνωρίζω: 
καταθέτω: 
επιβάλλω: 
διαμορφώνω: 

 
 
4. Να γράψετε τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων. 

 
δικαίωμα ≠  
αφαιρώ ≠  
αναδεικνύω ≠ 
θεσπίζω ≠ 
υποβιβάζω ≠ 

 
5. Να γράψετε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων. 
 

διεκδίκηση =  
παραχώρηση =  
νόμιμο =  
διασφαλίζω =  
παραγράφω =  

 
 
 
 
 
 
 
 
Τις απαντήσεις των λεξιλογικών ασκήσεων θα τις βρείτε στις σελίδες 59-60  
αυτού του τεύχους. 
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Σ΄ αυτό το μέρος δίνουμε πλούσιο πληροφοριακό υλικό για τις έννοιες, απ’ όπου μπορείτε 

να αντλήσετε όχι μόνο τις απαιτούμενες γνώσεις για την ανάπτυξη σχετικών θεμάτων, αλλά 
και να διευρύνετε τις γνώσεις σας πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. 
 

ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ––  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΝΝΑΑ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  

 
 Ορισμός ανθρωπισμού 

 
 Ανθρωπισμός ονομάζεται το σύστημα ή ο τρόπος σκέψης και πράξης που δίνει 
τη μεγαλύτερη έμφαση στην αξία του ανθρώπου, στα συμφέροντα, στις αξίες και 
στην αξιοπρέπειά του. 

 

 Σε μια ευρύτερη έννοια ο ανθρωπισμός περιλαμβάνει κάθε προσπάθεια του αν-
θρώπινου πνεύματος που σκοπό έχει την εξασφάλιση της πλήρους πραγμάτωσης 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Χέγκελ). 

 

 Με απλά λόγια, ο ανθρωπισμός σημαίνει εκδήλωση αγάπης για το συνάνθρωπό 
μας, μιας αγάπης που θεμελιώνεται με τη διάθεση του ανθρώπου να προσφέρει 
συνειδητά τον εαυτό του στην υπηρεσία των άλλων και που φανερώνει την ύπαρξη 
πλούσιου ψυχικού κόσμου και ακεραιότητα χαρακτήρα. 

 

 Τα ανθρωπιστικά ιδεώδη 
 
Τα ανθρωπιστικά ιδεώδη είναι τα εξής: 

 η αγάπη 
 η δικαιοσύνη 
 η ισότητα 
 η ισοτιμία 
 η ελευθερία 
 η δημοκρατία 
 η ειρήνη 
 η φιλία των λαών 
 ο αλληλοσεβασμός 
 η απαλλαγή από ρατσιστικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις 

 
 

Γνωστικό υλικό    Β΄ 
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 ∆ιάκριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 

1.  Ατομικά δικαιώματα 

 προσωπική ελευθερία 
 προσωπική ασφάλεια 
 ελευθερία της παιδείας 
 ελευθερία της θρησκείας 
 απαραβίαστο της ιδιοκτησίας 
 ελευθερία του Τύπου 
 απόρρητο των επικοινωνιών 
 άσυλο της κοινωνίας 
 δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» 
 δικαίωμα του «συνεταιρίζεσθαι» και συνδικαλιστική ελευθερία 

 

2.  Πολιτικά δικαιώματα 

 δικαίωμα του πολίτη να εκλέγει και να εκλέγεται 
 δικαίωμα ίδρυσης και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα, έκφραση πολιτικών 
απόψεων 

 δικαίωμα ελεύθερης συμμετοχής στη διοίκηση του κράτους 
 

3. Κοινωνικά δικαιώματα 

 μέριμνα του κράτους για τους πολίτες 
 ελεύθερη επιλογή εργασίας 
 προστασία του περιβάλλοντος κ.ά.  

 
 

 Ιστορική αναδρομή 
 

Η ιδέα των αναπαλλοτρίωτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανάγεται σε πολύ παλιές 
εποχές και ήταν γνωστή στους ποιητές, τους φιλοσόφους και τους πολιτικούς κατά 
την αρχαιότητα και το μεσαίωνα. Εντοπίζεται επίσης στα έργα των Στωικών και στη 
διδασκαλία των πρωτοχριστιανικών χρόνων, στον άγιο Θωμά τον Ακινάτη, στα συγ-
γράμματα των Ισπανών θεολόγων – νομικών του 16ου αιώνα, του Τζον Λοκ κ.ά. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα κατοχυρώθηκαν ύστερα από αρκετές επαναστάσεις: 

• Αγγλική Επανάσταση (17ος αιώνας): τα δικαιώματα διατυπώθηκαν στην Αγγλική 
∆ιακήρυξη ∆ικαιωμάτων και τον Αγγλικό Νόμο των ∆ικαιωμάτων. 
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• Αμερικανική Επανάσταση (18ος αιώνας): τα κείμενα που περιέλαβαν τα ανθρώπι-
να δικαιώματα ήταν: η Αμερικανική ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας, η ∆ιακήρυξη 
των ∆ικαιωμάτων της Βιρτζίνια και ο Αμερικανικός Χάρτης των ∆ικαιωμάτων. 

 

• Γαλλική Επανάσταση (18ος αιώνας): για τη Γαλλική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και του Πολίτη πηγή έμπνευσης αποτέλεσαν αμερικανικά κείμενα. 

 
 

 Τρόποι καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 

Οι τρόποι με τους οποίους καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολλοί: 

 καταπάτηση πολιτικών ελευθεριών και κυρίως του δικαιώματος του «εκλέγειν» 
και «εκλέγεσθαι», συλλήψεις, διώξεις, φυλακίσεις πολιτών εξαιτίας των πολιτικών 
τους φρονημάτων 

 φυλετικές διακρίσεις και καταπάτηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων 
 άσκηση βίας (ψυχολογικής ή σωματικής) σε πολίτες με σκοπό την εκμηδένιση της 
προσωπικότητάς τους και την επίτευξη ύπουλων στόχων 

 παραβίαση προσωπικών δεδομένων: παρακολούθηση της επικοινωνίας μεταξύ των 
πολιτών, παραβίαση οικογενειακού – πανεπιστημιακού ασύλου 

 παράνομες απολύσεις από την εργασία 
 λογοκρισία και στέρηση της ελευθερίας του Τύπου και των άλλων μέσων ενημέ-
ρωσης 

 

 Αίτια καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 

 Η επεκτατική πολιτική των ισχυρών κρατών (πόλεμοι, πυρηνική απειλή, παραβία-
ση δικαιώματος αυτοδιάθεσης λαών). 

Πολλά είναι εκείνα τα κράτη που ακολουθώντας μια ιμπεριαλιστική πολιτική, ει-
σβάλλουν στα εδάφη ξένων λαών, που αβοήθητοι υφίστανται τη γενική εκμετάλλευση 
και τον παραγκωνισμό των στοιχειωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
 

 Τα ρατσιστικά κινήματα και οι ιδεολογίες που κατευθύνονται από πολιτικούς και 
οικονομικούς κύκλους. 

 
 Οι αυταρχικές δομές των πολιτικών συστημάτων, όπως είναι κυρίως οι δικτατορί-
ες. 

 
 Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Πολλοί είναι εκείνοι που δε γνωρίζουν τα δικαιώ-
ματά τους και συχνά γίνονται θύματα εκμετάλλευσης και χειραγώγησης. 
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 Τρόποι προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 

 καλλιέργεια του πνεύματος κατανόησης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αλληλοσεβα-
σμού στις σχέσεις του πολίτη προς το κράτος αλλά και του ατόμου προς το άτομο 

 ηθική καλλιέργεια των ατόμων, ανθρωπιστική παιδεία που θα αναπτύξει τη σύ-
μπνοια, τη συνεργασία και θα εξαλείψει τη μισαλλοδοξία 

 πλήρης ενημέρωση και διαφώτιση της κοινής γνώμης όχι μόνο για τα δικαιώματα 
αλλά και για την υποχρέωση του κάθε πολίτη να αντιστέκεται στην αυθαιρεσία και 
να την καταγγέλλει δημόσια 

 επαγρύπνηση όλων των πολιτών και αλληλεγγύη για τους ανθρώπους των οποίων 
τα δικαιώματα παραβιάζονται 

 έντονη δραστηριοποίηση των διεθνών οργανισμών και των μηχανισμών καταστο-
λής της βίας 

 
 

 Ανθρωπιστικοί στόχοι 
 

 Ελευθερία 
Το αγαθό της ελευθερίας είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ευ-

τυχία. Ο ανθρωπιστής, λοιπόν, αγωνίζεται για την αποτίναξη της δουλείας και την ε-
πικράτηση της ελευθερίας στην ανθρώπινη κοινωνία, καθώς θεωρεί πως δίνοντας ε-
λευθερία σε κάποιον που την έχασε, του παρέχουμε αυτόματα τη δυνατότητα να ανα-
πτυχθεί και να ολοκληρώσει την προσωπικότητά του. 

 

 ∆ικαιοσύνη 
Το γνήσιο πνεύμα του ανθρωπισμού δεν εκδηλώνεται μόνο με το να μην παραβιά-

ζουμε εμείς τα δικαιώματα των συνανθρώπων μας, αλλά και με το να μην ανεχόμαστε 
να τα παραβιάζουν άλλοι. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Πλάτωνα «δίκαιος δεν είναι ε-
κείνος που δεν αδικεί, αλλά εκείνος που αγωνίζεται να μην αδικούνται οι άλλοι». 

 

 Ειρήνη 
Το ιδεώδες της ειρήνης αποτελεί πηγή δημιουργίας και ευτυχίας, επιστέγασμα όλων 

των αξιών της ζωής, θεμέλιο και βάση κάθε προόδου. Όλα τα μεγάλα και σπουδαία 
επιτεύγματα τα δημιούργησε ο άνθρωπος σε ειρηνικές περιόδους, κατά τις οποίες 
μπορούσε με γαλήνη και ηρεμία να μορφωθεί, να εργαστεί απερίσπαστα, να δραστηρι-
οποιηθεί, ώστε να συντελέσει στην πρόοδο τόσο της κοινωνίας όσο και του ίδιου του 
ατόμου. 
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 Μόρφωση 
Ο ανθρωπιστής δεν ενδιαφέρεται για τη μόρφωση μόνο ως ατομικό δικαίωμα αλλά 

ως δικαίωμα όλων των συνανθρώπων του ανεξαρτήτως φυλής και εθνικότητας. ∆ιότι 
η μόρφωση καθιστά τους λαούς ικανούς να οδηγηθούν σωστά, όχι όμως να δημαγωγη-
θούν, εύκολους να κυβερνηθούν, αλλά δύσκολους να υποδουλωθούν. 

 
 

 ∆ημοκρατία 
Η δημοκρατία είναι το καλύτερο και ανθρωπινότερο πολίτευμα, αφού εξυπηρετεί 

τους περισσότερους πολίτες. Η δημοκρατία σέβεται τον άνθρωπο ως αξία, διασφαλί-
ζει τα δικαιώματά του και μέσα στα πλαίσιά της υλοποιείται το πνεύμα του ανθρωπι-
σμού. 

 
 

Ρητά – Αποφθέγματα – Απόψεις 
 
«{…}  τα  θεμελιώδη  δικαιώματα,  το  καθημερινό ψωμί  για  τον  καθένα,  η  ισότητα 
έναντι  του  νόμου,  η  ελευθερία  της  γνώμης,  η  ελευθερία  του  συνεταιρίζεσθαι,  η 
διαφάνεια,  η  κατάργηση  των  βασανιστηρίων  (…),  όλα  αυτά  δεν  είναι  ουτοπίες, 
αλλά ιδιότητες του ανθρώπου, τα σημάδια της αξιοπρέπειάς του…». 
 

Friedrich D rrenmatt 
 
«Η  απόφαση  προώθησης  των  δικαιωμάτων  του  ανθρώπου  βρίσκεται  στη  βάση 
κάθε μεγάλου στόχου ο οποίος δραστηριοποιεί αυτή την ιστορική στιγμή την αν‐
θρωπότητα. Αυτή η απόφαση δίνει στους ανθρώπους τη σπουδαιότητά τους, ορίζει 
τις στάσεις τους και επιβάλλει κάποια κριτήρια δράσης. Η εξασφάλιση των δικαι‐
ωμάτων του ανθρώπου και η οικοδόμηση της Ειρήνης είναι καθήκοντα αλληλέν‐
δετα,  επειδή  σε  κάθε  πόλεμο  τίθεται  αμετάκλητα  σε  κίνδυνο  ο  σεβασμός  και  η 
προστασία  των  δικαιωμάτων  κάθε μορφής.  Από  την άλλη μεριά,  η  καταπάτηση 
των  δικαιωμάτων  από  μόνη  της  αναπόφευκτα  καταλήγει  στην  πρόκληση  βίας. 
Και ακόμα επειδή μια ειρήνη που θα βασιζόταν στην ανισότητα, στην κυριαρχία, 
την εκμετάλλευση, ακόμα κι αν μπορούσε να διατηρηθεί με τη βία, θα ήταν μια 
ειρήνη  κατ’  όνομα  μόνο…  Η  επίτευξη  του  σεβασμού  των  δικαιωμάτων  του  αν‐
θρώπου  στην  κλίμακα  της  ανθρωπότητας  ως  συνόλου,  συνεπάγεται  επίσης  ότι 
όλοι οι άνθρωποι θα έπρεπε να απολαμβάνουν συνθήκες ζωής που θα δε θα τους 
εκθέτουν σε πείνα, σε  ένδεια, σε αβεβαιότητα για το μέλλον, σε κοινωνικό απο‐
κλεισμό ή ότι δε θα τους καταδικάζουν σε δυσπραγία και σε απόγνωση. Συνεπά‐
γεται ακόμα την ανάπτυξη όλων των λαών και την ανεξαρτησία τους στη συνερ‐
γασία και στην αμοιβαία αναγνώριση της αξιοπρέπειάς τους». 
 

(από πρόγραμμα δράσης της ΟΥΝΕΣΚΟ, 19/C/4, Medium Term Plan 1977‐1982, σ.2) 
 



ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
 

15

 
Στο μέρος αυτό θα βρείτε παραθέματα από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, από το διαδί-

κτυο, καθώς και αποσπάσματα κειμένων ή και ολόκληρα κείμενα που αφορούν τις έννοιες που 
έχουν αναλυθεί. Η ανάγνωσή τους θα σας βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση 
του γνωστικού υλικού που προηγήθηκε και θα εμβαθύνει την κρίση σας. 
 

Το Ανθρωπιστικό Ιδανικό 
 

[…] Ανθρωπισμός δε θα ειπεί ισοπέδωση των ατόμων σε μια πολιτεία. Ο κάθε 
πολίτης έχει βέβαια δικαίωμα να ζήσει και να αναπτύξει ελεύθερα τον εαυτό του 
μέσα στα όρια που επιβάλλουν σε όλους οι δεσμεύσεις για την ομαλή συμβίωση 
ενός λαού και την προκοπή του  να τον αναπτύξει μάλιστα σύμφωνα με το φυσικό 
του, γιατί μόνον έτσι μπορεί και τον ψυχικό του κόσμο να δουλέψει βαθύτερα και στην 
πιο μεγάλη απόδοση να φτάσει. Από την άποψη δηλαδή του δικαιώματος για τη συντή-
ρηση και την ελεύθερη ανάπτυξη της υλικής και πνευματικής ζωής όλοι είναι ίσοι. Η 
ισότητα όμως αυτή δεν εξαφανίζει τις φυσικές διαφορές ανάμεσα στα άτομα, διαφορές 
και ως προς την ψυχοσύσταση και ως προς τις ικανότητες και τη δυναμικότητα του 
καθενός. Αναγκαία συνέπεια των διαφορών αυτών σε μια πολιτεία καλά οργανωμένη 
είναι ο καθένας να παίρνει μέσα σ’ αυτή τη θέση που του έχει ορίσει το φυσικό του και 
όχι η κοινωνική και οικονομική θέση του σπιτιού του, και στις ηγετικές θέσεις σε ό-
λους τους κλάδους της δημόσιας ζωής ν’ ανεβαίνουν εκείνοι που πραγματικά αξίζουν 
γι’ αυτές. Συνέπεια, δηλαδή, είναι η σωστή ιεράρχηση των προσωπικών αξιών, ιεραρ-
χία που όχι μόνο θ’ αναγνωρίζει ο κάθε πολίτης, παρά θα βοηθά και στο στήσιμο της. 
Όπως τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους, έτσι και οι λαοί. Τις διαφορές αυτές δεν τις 

αρνείται το ανθρωπιστικό ιδανικό, αρνείται όμως το χάρισμα των λαών σε λαούς 
κυρίων και λαούς σκλάβων ή λαούς που πρέπει να εξοντωθούν. Γι’ αυτό όλοι οι 
λαοί έχουν την ανθρώπινή τους αξία, την αξία του ανθρώπου, και όλοι έχουν το δι-
καίωμα να ζήσουν ανθρωπινά και ν’ αναπτύξουν τον εαυτό τους ελεύθερα. Αλλά κι 
εδώ εννοούμε την ελευθερία μέσα στα όρια που ορίζουν όσες δεσμεύσεις επιβάλλει σε 
όλα ανεξαιρέτως τα κράτη αυτό το ίδιο ανθρωπιστικό ιδανικό  η ελεύθερη μάλιστα α-
νάπτυξή τους πλουτίζει ποικιλότροπα και υψώνει τη ζωή γενικά της ανθρωπότητας 
και τον πολιτισμό της. 

Αλέξανδρος ∆ελμούζος, 
από τον Τύπο  

 
 
 
 
 

 

 

Ανα- γνωστικό  
υλικό 

   Γ΄ 



ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 
 
 

16

Τι είναι τα Ανθρώπινα ∆ικαιώματα; 

Ανθρώπινα ∆ικαιώματα θα μπορούσαν γενικά να ορισθούν ως εκείνα τα δικαιώ-
ματα που ενυπάρχουν στη φύση μας, που είναι έμφυτα και χωρίς τα οποία δεν μπο-
ρούμε να ζήσουμε ως ανθρώπινα όντα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις 
ελευθερίες μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε πλήρως και να χρησιμοποιήσουμε τις αν-
θρώπινες αρετές μας, τη νοημοσύνη μας, τα ταλέντα μας και τη συνείδησή μας και να 
ικανοποιήσουμε τις πνευματικές και άλλες ανάγκες μας. Αυτά βασίζονται πάνω στις 
αυξανόμενες απαιτήσεις της ανθρωπότητας για μια ζωή μέσα στην οποία η έμφυτη 
αξιοπρέπεια και η αξία κάθε ανθρώπου θα τυγχάνει σεβασμού και προστασίας. Η α-
ποστέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών δεν είναι μόνο 
μια ατομική και προσωπική τραγωδία, αλλά επίσης δημιουργεί συνθήκες κοινωνικής 
και πολιτικής αναταραχής, ενσπείροντας τη βία και τη σύγκρουση μέσα και μεταξύ 
κοινωνιών και εθνών. Όπως δηλώνει η πρώτη πρόταση της Οικουμενικής ∆ιακήρυξης 
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώματα, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια "αποτελεί τον ακρογωνιαίον λίθο της ελευθερίας, της δικαι-
οσύνης και της ειρήνης στον κόσμο". 

Τι είναι η Οικουμενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων; 

Η Οικουμενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων είναι η βασική διεθνής 
έκφραση των απαράγραπτων και απαραβίαστων δικαιωμάτων όλων των μελών της 
ανθρώπινης οικογένειας.  

Η ∆ιακήρυξη που προκηρύχθηκε σε ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, στις 10 
∆εκεμβρίου 1948, αποτελεί το "κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι 
οι λαοί και τα έθνη", αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταγράφει μεγάλο α-
ριθμό δικαιωμάτων, αστικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, 
τα οποία οι άνθρωποι δικαιούνται παντού.  

Αρχικά, η Οικουμενική ∆ιακήρυξη διατυπώθηκε ως δήλωση στόχων προς επίτευ-
ξη από Κυβερνήσεις και ως τέτοια δεν ήταν μέρος δεσμευτικού διεθνούς δικαίου. Εν 
πάση περιπτώσει το γεγονός ότι έτυχε αποδοχής από τόσες πολλές Χώρες της 
έδωσε σημαντικό ηθικό βάρος. Οι πρόνοιές της παρατέθηκαν ως η αιτιολογία για με-
γάλο αριθμό ενεργειών των Ηνωμένων Εθνών και αποτέλεσαν την έμπνευση ή χρησι-
μοποιήθηκαν σε πολλές διεθνείς συμβάσεις. Το 1968 η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη Ανθρωπί-
νων ∆ικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών συμφώνησε ότι η ∆ιακήρυξη "συνιστούσε 
μια υποχρέωση για τα μέλη της διεθνούς κοινότητας". Η ∆ιακήρυξη έχει επίσης α-
σκήσει σημαντική επίδραση σε εθνικά συντάγματα, σε εθνικούς νόμους και σε μερικές 
περιπτώσεις σε δικαστικές αποφάσεις.  

Η Οικουμενική ∆ιακήρυξη Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων είναι επίσης το πρώτο 
τμήμα της ∆ιεθνούς ∆ιακήρυξης Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, η οποία περιλαμβάνει 
το ∆ιεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Πολιτιστικά και Κοινωνικά ∆ικαιώματα (υιο-
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θετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση το 1966), το ∆ιεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και 
Πολιτικά ∆ικαιώματα (υιοθετήθηκε το 1966) και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτού 
του Συμφώνου (υιοθετήθηκε το 1966).  

(Το υλικό αντλήθηκε από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.kypros.org) 
 
 

Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα 
Μια μικρή μεγάλη ιστορία 

 
Στις 10 ∆εκεμβρίου 1948 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) υιοθέ-

τησε την Οικουμενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου, δηλώνοντας ότι 
«η έλευση ενός κόσμου στον οποίο τα ανθρώπινα όντα θα απολαμβάνουν την ελευθε-
ρία της έκφρασης και της πίστης και την ελευθερία από το φόβο και τη στέρηση» είναι 
«η ύψιστη προσδοκία του κοινού ανθρώπου». 
Εξακολουθώντας να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος των ανθρωπί-

νων δικαιωμάτων των ΗΕ, η Οικουμενική ∆ιακήρυξη αναγνώρισε δικαιώματα ατομι-
κά, πολιτιστικά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά – τα οποία παραμένουν ζωτικά 
για την ευτυχία και την ευημερία του ανθρώπου. Τα περισσότερα από αυτά κωδικο-
ποιήθηκαν αργότερα σε διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενσωμα-
τώθηκαν στα συντάγματα και τη νομοθεσία πολλών κρατών. Η Οικουμενική ∆ιακήρυξη 
βοήθησε να αναγνωριστεί το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν διεθνή 
ευθύνη και όχι μόνο εσωτερική υπόθεση των κρατών. Όρισε την αρχή ότι όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια και αδιαίρετα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άν-
θρωποι θα πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, οποιαδήποτε 
στιγμή, σε οποιαδήποτε άκρη της γης, και ότι κανένα δικαίωμα δε θα πρέπει να θεω-
ρείται σημαντικότερο από κάποιο άλλο. 
Στα χρόνια που πέρασαν από το 1948, η Οικουμενική ∆ιακήρυξη έγινε νομικά δε-

σμευτική για όλα τα κράτη, ως τμήμα του διεθνούς εθιμικού δικαίου. Εκτός αυτού, η 
διεθνής κοινότητα επαναβεβαίωσε και επεξέτεινε τα δικαιώματα που καθιερώθηκαν 
από αυτήν, σε ένα συμπαγές σύνολο διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Οι πρώτες σχετικές συνθήκες που προέκυψαν, ήταν τα ∆ιεθνή Σύμφωνα για τα Οικο-
νομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώματα και τα Ατομικά και Πολιτικά ∆ικαιώ-
ματα, που υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ το 1966. […] 
Αυτό το σύνολο των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί μια 

συλλογική συμφωνία των κυβερνήσεων για τα κριτήρια βάσει των οποίων θα κριθούν 
για τον τρόπο που μεταχειρίζονται τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τη δι-
καιοδοσία τους. Το τέλος του ψυχρού πολέμου θα μπορούσε να είναι για τις κυβερνή-
σεις μια ευκαιρία να ανανεώσουν τις δεσμεύσεις τους στα πρότυπα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εφαρμόζοντάς τα αμερόληπτα για να αντιδράσουν σε παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Όμως, πολλές κυβερ-
νήσεις συνέχισαν να αποποιούνται των ευθυνών τους, επειδή αυτές έρχονται σε 
σύγκρουση με τα δικά τους οικονομικά ή πολιτικά συμφέροντα. Παρά την αδιαλλαξία 
των κυβερνήσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ριζωμένα σε πανανθρώπινες πε-
ποιθήσεις για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη, όπως αποδεικνύει ο ολοένα 
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αυξανόμενος αριθμός των τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων που αγωνίζονται για 
την πραγμάτωσή τους. Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως εκεί-
νοι που υπέστησαν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους λόγω της τοπο-
θέτησής τους υπέρ των δικαιωμάτων των άλλων, δείχνουν ότι η ανάγκη των ανθρώ-
πων να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια και καθολική. Ο ι-
σχυρισμός ότι οι τοπικές συνήθειες και αξίες υπερισχύουν των οικουμενικών αρχών 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στις μαρτυρίες που πα-
ρέχει η ίδια η ζωή αυτών των ανθρώπων. 
Μερικές φορές, όμως, οι πολιτιστικές συνήθειες αποτελούν τόσο το πλαίσιο για πα-

ραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και τη δικαιολογία γι’ αυτές. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα είναι η βία εναντίον των γυναικών, που προκύπτει από τη θέση των γυναι-
κών στο κράτος, την κοινότητα και την οικογένεια. Την τελευταία δεκαετία αναγνωρί-
στηκε ότι αυτό αποτελεί ένα μείζον εμπόδιο στο να απολαμβάνουν οι γυναίκες τα αν-
θρώπινα δικαιώματά τους. Το γεγονός ότι τέτοιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων μπορεί να είναι διαδεδομένες, συνεχείς και αποδεκτές από την παράδοση, 
δε δικαιολογεί τη συνέχισή τους. 

 Κείμενο της ∆ιεθνούς Αμνηστίας για τα 50 χρόνια από την υπογραφή της  
∆ιακήρυξης των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου, 1998 

 

Οικουμενική ∆ιακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

10 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της αν-
θρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους 
αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο, 

Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγη-
σαν σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προο-
πτική ενός κόσμου, όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και να πιστεύουν, 
λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδί-
ωξη του ανθρώπου, 

Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από 
ένα καθεστώς δικαίου, ώστε ο άνθρωπος να μην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έ-
σχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της καταπίεσης, 

Επειδή έχει ουσιαστική σημασία να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανά-
μεσα στα έθνη, 
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Επειδή, με τον καταστατικό Χάρτη, οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξαν και 
πάλι την πίστη τους στα θεμελιακά δικαιώματα του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια και 
την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και 
γυναικών, και διακήρυξαν πως είναι αποφασισμένοι να συντελέσουν στην κοινωνική 
πρόοδο και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στα πλαίσια μιας ευρύτερης 
ελευθερίας, 

Επειδή τα κράτη μέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν, σε συνεργασία με 
τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, τον αποτελεσματικό σεβασμό των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου και των θεμελιακών ελευθεριών σε όλο τον κόσμο, 

Επειδή η ταυτότητα αντιλήψεων ως προς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτές 
έχει εξαιρετική σημασία για να εκπληρωθεί πέρα ως πέρα αυτή η υποχρέωση, 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

∆ιακηρύσσει ότι η παρούσα Οικουμενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωμάτων του Αν-
θρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί 
και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη ∆ιακή-
ρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, με τη διδασκαλία και την παιδεία, κάθε 
προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυ-
τών, και να εξασφαλιστεί προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή μέσα, η παγκόσμια και 
αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα στους λαούς των ίδιων των κρατών με-
λών όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους. 

(Το υλικό αντλήθηκε από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.geocities.com)  
 

Η κοινωνικο – πολιτισμική και η φυσικοιδικαιική θεμελίωση των δικαιωμάτων 
 

Ο όρος «δικαίωμα» είναι νομική έννοια η οποία εμφανίστηκε στο 17ο αιώνα στους 
κόλπους της ηθικής φιλοσοφίας και σημαίνει τη δυνατότητα που έχουν τα άτομα ή οι 
ομάδες να ικανοποιούν τα συμφέροντά τους σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει 
η κοινωνία στην οποία ζουν. Τα δικαιώματα απορρέουν είτε από τους ηθικούς κώδικες 
είτε από τις παραδόσεις είτε από το ισχύον δίκαιο, στο οποίο οι κώδικες αυτοί και οι 
παραδόσεις ενσωματώνονται ως έναν ορισμένο βαθμό και συγκροτούν τη δικαιική τάξη 
κάθε ανθρώπινης κοινότητας. Συνεπώς, η έννοια του δικαιώματος προϋποθέτει την 
ύπαρξη μιας ανθρώπινης κοινότητας εντός της οποίας αναγνωρίζεται η δυνατότητα 
των ατόμων να πράττουν ή να μην πράττουν κάτι, η οποία, κατά κανόνα, επικυρώ-
νεται από το ισχύον δίκαιο. 

Η αναγνώριση στα άτομα της δυνατότητάς τους να πράττουν ή να μην πράττουν 
κάτι, σημαίνει ότι τα δικαιώματα έχουν κατ’ αρχήν έναν κοινωνικό χαρακτήρα. Οι 
κοινωνικός χαρακτήρας των δικαιωμάτων απορρέει από το γεγονός ότι τα άτομα 
ρυθμίζουν τις σχέσεις τους στο πλαίσιο σταθερών και υποχρεωτικών κανόνων κοι-
νωνικά ή / και νομικο-πολιτικά επικυρωμένων, οι οποίοι, ως τέτοιοι, έχουν γενική ι-
σχύ και είναι αποδεκτοί τουλάχιστον από την πλειονότητα των μελών μιας ανθρώπι-
νης κοινότητας. Η κοινή αυτή αποδοχή στηρίζεται στο γεγονός ότι οι εν λόγω κώδικες 
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απηχούν τις κυρίαρχες ηθικές αξίες και αντιλήψεις για τις κοινωνικές σχέσεις, τις 
συναλλαγές ή τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στα μέλη της ανθρώπινης κοινότη-
τας. Από την άποψη αυτή, και σε αντίθεση με τη θεωρία του φυσικού δικαίου, τα δι-
καιώματα δεν προϋπάρχουν της κάθε κοινωνίας και δεν είναι ανεξάρτητα από αυτή, 
αλλά είναι συνυφασμένα με τους θεσμούς, τον πολιτισμό και την ιστορία της, και, 
ως εκ τούτου, «ορίζονται μόνο με όρους κοινωνικών σχέσεων και ηθικών συμφερό-
ντων που απορρέουν από δεδομένες κοινωνικές συνθήκες» (Clark, DearQ 114-115). 
Αυτό σημαίνει ότι τα δικαιώματα έχουν ένα περιεχόμενο που καθορίζεται από τον 
πολιτισμό και τις παραδόσεις ή, κατά ένα γενικότερο τρόπο, από την ιστορικότητα 
της κάθε κοινωνίας: ο χαρακτήρας, το περιεχόμενο και τα όρια των δικαιωμάτων 
είναι συνάρτηση του χαρακτήρα της κάθε ανθρώπινης κοινότητας και, ειδικά, των 
αξιών που περιέχονται στους κοινωνικούς της θεσμούς. 

Από αυτή τη σκοπιά, τα δικαιώματα καθορίζονται από τα πολιτισμικά συστήματα 
και τους αντίστοιχους ηθικούς κώδικες και είναι προϊόντα των κοινωνικών σχέσεων, 
άρα δεν είναι ούτε φυσικά ούτε αναπαλλοτρίωτα. Ως κοινωνικά προϊόντα περιορίζο-
νται στα μέλη μιας δεδομένης ανθρώπινης κοινότητας και, συνεπώς, στο βαθμό που 
κάθε κοινότητα συνιστά ένα σχετικά κλειστό ηθικό – πολιτισμικό σύστημα, δεν έχουν 
οικουμενικό χαρακτήρα. 
 

Το πρόβλημα της ορολογίας και η εξέλιξη των δικαιωμάτων 
 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν συχνά αντικείμενο ταύτισης ή και συγχύ-
σεων με συγγενείς έννοιες, όπως ατομικά δικαιώματα, ατομικές ελευθερίες, δημόσιες 
ελευθερίες, πολιτικά δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα κ.ο.κ. Ωστόσο, οι έννοιες αυ-
τές διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το γεγονός ότι έχουν διαφορετικό ιδεολογικό και 
ηθικό περιεχόμενο, δεδομένου ότι παραπέμπουν σε διαφορετικά ηθικο – πολιτικά θε-
ωρητικά συστήματα, καθώς και σε διαφορετικές αντιλήψεις περί ανθρώπινης φύσης 
και δικαιοσύνης. Γι’ αυτόν το λόγο, προτείνεται συνήθως ο όρος ανθρώπινα δικαιώμα-
τα, τον οποίο ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν ως ουδέτερο όρο, ο οποίος, επιπλέον, 
ως όρος γένους, επιτρέπει την υπαγωγή όλων των ειδικότερων κατηγοριών σε μια ε-
νιαία κατηγορία. Η χρήση της έννοιας «θεμελιώδη δικαιώματα» παραπέμπει, σύμφωνα 
με το Γ. Βλάχο, «στην ιδέα μιας συστηματικής ενότητας ή ενός συστήματος με επί-
κεντρο την προσωπικότητα του ανθρώπου». Ο όρος «θεμελιώδη δικαιώματα» καθι-
ερώθηκε από την Οικουμενική ∆ιακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου του 
1948, αλλά και από άλλες μεταγενέστερες διεθνείς διακηρύξεις ή συμβάσεις, όπως, 
λόγου χάρη, ο Χάρτης των Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, 
έκτοτε, η χρήση του έχει επικρατήσει διεθνώς. 
Τα θεμελιώδη δικαιώματα διακρίνονται, σύμφωνα με την κλασική τυπολογία, σε ατο-

μικά, σε πολιτικά και σε κοινωνικά δικαιώματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, 
παρατηρείται απομάκρυνση από αυτό το κλασικό πρότυπο κατάταξης των δικαιωμά-
των, γεγονός που οφείλεται όχι μόνο στην εμφάνιση νέων δικαιωμάτων εξαιτίας των 
κοινωνικών εξελίξεων, αλλά και σε ιδεολογικούς ή πολιτικούς λόγους. Για παράδειγ-
μα, η ανάγκη για ενίσχυση της δημοκρατίας στο επίπεδο της νομιμοποίησης των πολι-
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τικών αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπαγόρευσε την αναγνώριση 
μιας νέας κατηγορίας «δημοκρατικών δικαιωμάτων», ενώ στο σχέδιο για το Ευρωπαϊ-
κό Σύνταγμα γίνεται για πρώτη αναφορά στο δικαίωμα για την προστασία της γενετι-
κής ταυτότητας του καθενός. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι είναι αδύνατο να δοθεί ένας 
πλήρης ορισμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι 
οικονομικές, οι κοινωνικές και οι τεχνολογικές συνθήκες που επικρατούν σε μια δεδο-
μένη κοινωνία. 

{…} Η εξέλιξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων χαρακτηρίστηκε από μια, κατά περιό-
δους, είτε αργή είτε δυναμική διαδικασία μετάβασης από τα κλασικά φιλελεύθερα 
δικαιώματα («δικαιώματα-ελευθερίες») στα κοινωνικά δικαιώματα («δικαιώματα-
παροχές»), με κινητήρια δύναμη τα πολιτικά δικαιώματα και τη διεύρυνσή τους στα 
λαϊκά στρώματα. Τα κλασικά φιλελεύθερα δικαιώματα εξελίχθηκαν με σταθμό τη ∆ι-
ακήρυξη του 1789, ενώ τα κοινωνικά δικαιώματα αναδείχθηκαν με την επανάσταση 
του 1848 και εξελίχθηκαν μέσα από την επίδραση της Σοβιετικής ∆ιακήρυξης «των 
δικαιωμάτων του εργαζόμενου και εκμεταλλευόμενου λαού» (1918), για να κατοχυρω-
θούν συνταγματικά στις περισσότερες δυτικές χώρες, αλλά και διεθνώς (με την Οι-
κουμενική ∆ιακήρυξη του 1948) μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (με εξαίρεση το γερμα-
νικό σύνταγμα της Βαϊμάρης (11/8/1919), το οποίο, ενάντια στη φιλελεύθερη ατομικι-
στική ιδεολογία, υπήρξε πρωτοπόρο στην υιοθέτηση της λογικής των κοινωνικών δι-
καιωμάτων και της προτεραιότητας της ευημερίας του λαού έναντι της ιδιοκτησίας. 

{…} Μετά από αυτή την ιστορική εξέλιξη, αναγνωρίστηκαν και κατοχυρώθηκαν νο-
μικά κατά χρονική σειρά τα ατομικά, τα πολιτιστικά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Η 
νομική κατοχύρωσή τους σημαίνει ότι τα δικαιώματα αυτά, ανεξάρτητα από τη φυσικο-
δικαιική τους προέλευση, δηλαδή ανεξάρτητα από τη συνάφειά τους με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, έχουν μια δικαιική διάσταση, είναι, δηλαδή, έννομα δικαιώματα. Η διαφορά 
τους είναι ότι, ενώ ως έννομα δικαιώματα μπορεί κανείς να τα αξιώσει έναντι μιας ο-
ρισμένης κοινότητας δικαίου (θετικό δίκαιο), τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ηθικά 
θεμελιωμένα δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από το φυσικό δίκαιο και με τα οποία τα 
πρώτα διατηρούν μια ορισμένη σχέση έντασης. Η ένταση αυτή προκύπτει από το γεγο-
νός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ένα ηθικό περιεχόμενο το οποίο, αντλούμενο 
από το φυσικό δίκαιο, θεμελιώνει αξίες και αιτήματα που δεν έχουν καταγραφεί στο 
θετικό δίκαιο. 
Ειδικά, όμως, τα ατομικά δικαιώματα, επειδή ταυτίστηκαν με την ιστορία διαμόρφω-

σης του φιλελεύθερου κράτους και τις διαδικασίες της νομικής συγκρότησής του, κα-
ταγράφηκαν ιστορικά και ως δημόσιες ελευθερίες, δηλαδή, ως έννομα (συνταγματικά) 
αναγνωρισμένες ελευθερίες. Ως συνταγματικά εγγυημένα και ως έννομα αναγνωρισμέ-
να ατομικά δικαιώματα, οι ελευθερίες αυτές έχουν ένα δημόσιο χαρακτήρα, ενώ κατά 
κύριο λόγο αποσκοπούν στη διασφάλιση της ιδιωτικής σφαίρας δράσης του ατόμου και, 
ως τέτοιες, έχουν κατ’ αρχήν ένα φιλελεύθερο χαρακτήρα. 

 
Στάθης Μπάλιας, «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εποχή της δημοκρατίας» 

 
 
 
 



ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 
 
 

22

 
Ανθρωπισμός 

 
{…} Ο άνθρωπος είναι το κέντρο του κύκλου της ζωής, αλλά όμως δεν είναι ο ίδι-

ος ο κύκλος της ζωής. Ανήκουμε στον κόσμο, αλλά αυτός ο κόσμος δεν μας ανήκει, 
δεν είναι κτήμα μας. Είμαστε οι διαχειριστές της ζωής και όχι οι ιδιοκτήτες της. ∆εν 
είμαστε δούλοι του κόσμου, ούτε όμως γίναμε κι αφεντικά του. Απλώς παραμένουμε 
οικονόμοι της ζωής. 
Με αυτόν τον κάπως αφοριστικό τρόπο απεικονίζουμε την κρίση του ανθρωπισμού 

στο νεώτερο δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο αναγεννησιακός ανθρωπισμός πρόβαλε 
τον άνθρωπο ως το επίκεντρο της πραγματικότητας και κατέφυγε στα ανθρωπιστικά 
γράμματα, προκειμένου να καταστεί ανθρώπινος ο άνθρωπος (humo humanis).  
Το αναπόφευκτο ατόπημα του ανθρωπισμού είναι η διολίσθησή του στον ατομικι-

σμό. Ο Humanismus (ανθρωπισμός, ουμανισμός) κατάντησε Individualismus (ατομικι-
σμός). Λέμε άνθρωπος και εννοούμε άτομο. Μιλούμε για τον πολίτη και έχουμε στο 
νου τον ιδιώτη. Αναφερόμαστε στον εαυτό μας και εξυπονοούμε το εγώ μας σε τέ-
τοιο βαθμό, μέσα στο οποίο συνανήκει το εγώ μας μαζί με το καθένα άλλο του. Οι λο-
γοτέχνες προφήτευαν από τον περασμένο αιώνα ήδη: «Όλοι στον αιώνα μας χώρισαν 
και γίνανε μονάδες, ο καθένας αποτραβιέται στη μοναξιά του, ο καθένας απομακρύνε-
ται απ’ τον άλλον, κρύβεται και κρύβει το έχειν του και καταλήγει ν’ απωθεί τους ο-
μοίους του και ν’ απωθείται απ’ αυτούς». 
Για να υπερβεί ο ανθρωπισμός την κρίση του, απαιτείται να προβεί σε μια μόνο 

σωτήρια πρωτοβουλία: να αποποιηθεί τον ατομικισμό. Για να μιλήσουμε με τη γλώσ-
σα των ποιητών μας: «Το καίριο στη ζωή αυτή κείται πέραν του ατόμου. Με τη διαφο-
ρά ότι, αν δεν ολοκληρωθεί κανείς ως άτομο – κι όλα συνωμοτούν στην εποχή μας γι’ 
αυτό - αδυνατεί να το υπερβεί» (Ελύτης). Ο ανθρωπισμός χρειάζεται, αλλά δεν αρκεί 
έτσι όπως κατάντησε, δηλαδή, σαν ατομικισμός. Απαιτείται ο ανθρωπισμός και πε-
ριττεύει ο ατομικισμός. Είναι επιτακτική ανάγκη των καιρών μας να περάσουμε από 
την εξατομίκευση του ανθρώπου στον εξανθρωπισμό του ατόμου. Με δυο λόγια, πρέ-
πει να απελευθερώσουμε τον ανθρωπισμό από τον ατομικισμό. Όταν ο άνθρωπος 
αυτοπεριορίζεται στο άτομο, τότε αυτοχειριάζεται υπαρξιακά. Ο ατομικισμός είναι το 
καρκίνωμα του ανθρωπισμού. 

Ο ορίζοντας για την αποδέσμευση του ανθρωπισμού από τον ατομικισμό είναι ο κοι-
νωνισμός. Ο ανθρωπισμός χρειάζεται να κοινωνικοποιηθεί, δηλαδή, ο άνθρωπος να 
αντιληφθεί την ύπαρξή του ως συνύπαρξη κι όχι σαν δήθεν αυθύπαρκτη μονάδα 
αποκομμένη από το περιβάλλον της, όπως δυστυχώς συμβαίνει με το άτομο. […] Με 
μια απλή φράση: ο άνθρωπος δεν υπάρχει απλώς, αλλά συνυπάρχει κυρίως. 

Ο άνθρωπος είναι συνάνθρωπος, αλλιώτικα καταντά απάνθρωπος. Ο ανθρώπινος 
άνθρωπος δεν είναι ατομικός αλλά κοινωνικός: δεν αποτελεί ύπαρξη, αλλά συνύπαρξη. 



ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
 

23

Πυξίδα για τον ασφαλή διάπλου ανάμεσα στη Σκύλλα της εξατομίκευσης και στην 
Χάρυβδη της μαζοποίησης είναι η κοινωνικοποίηση του ανθρωπισμού. Χωρίς να δια-
κινδυνεύουμε κανενός είδους προφητεία και δίχως να καταφεύγουμε σε ιστορικοφιλο-
σοφικές μαντείες, πιστεύουμε ότι ο κοινωνισμός του ανθρωπισμού είναι η επιταγή 
των καιρών μας.  

Μάριος Μπέγζος, «Ο κοινωνισμός του ανθρωπισμού» 
 
 

Ορισμός του ανθρώπου 
 

-Τι είναι ο άνθρωπος; ρωτάει σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη του ένας ακα-
δημαϊκός δάσκαλος του Νέου Κόσμου. 

-Το όν που έχει δικαιώματα, απαντά. Και έπειτα διευκρινίζει: ∆ικαιώματα, που το 
ίδιο προβάλλει, και που αναγνωρίζονται. 
Προσωπικά δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους πολύ απλούς και λιγόλογους ορι-

σμούς. Ιδίως αντικειμένων, όπως το «ανθρώπινο όν», που έχουν μεγάλο εννοιολογικό 
βάθος. Τις περισσότερες φορές αποτελούν συντομογραφίες της στιγμής. Ονομάζουν 
ένα από τα πολλά γνωρίσματα του «οριστέου», εκείνο που έτυχε ή θέλησε να προσέξει 
ο παρατηρητής, και παραλείπουν όλα τα άλλα ως μη απαραίτητα τάχα, αυτονόητα ή 
εξυπονοούμενα, ενώ όταν αλλάξει η οπτική γωνία, αυτά περνούν αμέσως στο πρώτο 
επίπεδο και εκτοπίζουν το ονομαζόμενο. Έπειτα, συμβαίνει με τους ορισμούς των 
πραγμάτων ό,τι και με την ετυμολογία των λέξεων. Ένας δάσκαλός μου στο Εξωτερι-
κό, για να μας κάνει προσεκτικότερους και να μας αποτρέπει από βιαστικές λύσεις, 
συνήθιζε να λέγει: «Όσο πιο εύλογη φαίνεται μια ετυμολογία, τόσο λιγότερες πιθανό-
τητες έχει να είναι επιστημονικά ορθή». Την ίδια δυσπιστία πρέπει, νομίζω, να δεί-
χνουμε και απέναντι στους «εύλογους» ορισμούς: σπάνια είναι ακριβέστεροι, και σχε-
δόν πάντοτε είναι λειψοί. 

{…} Ο ορισμός αυτός («ανθρώπινο είναι το ον που έχει δικαιώματα») γεννάει πολλές 
απορίες. 

 
1. Πρέπει, φυσικά, να μην τον ερμηνεύσουμε κατά λέξη και με αποκλειστικότητα. 

Γιατί αν δώσουμε στον όρο «ον» το πλάτος που έχει σύμφωνα με το πηγαίο νόημά 
του (ον = καθετί που υπάρχει) τότε η πρότασή μας γίνεται αμφίβολη. ∆εν είναι μό-
νο ο άνθρωπος που έχει δικαιώματα. ∆ικαιώματα έχουν και άλλα «όντα», πολιτικά 
(οι Αρχές) ή νομικά (τα σωματεία π.χ.). Κατ’ ανάγκη λοιπόν θα πάρουμε τη λέξη 
«ον» στη στενή της έννοια, θα περιλάβουμε σ’ αυτήν (ούτε καν όλα τα φυσικά, 
αλλά μόνο) τα ζωντανά όντα, τα «ζώα». Και θα εννοούμε ότι «απ’ όλα τα ζώα 
του κόσμου ο άνθρωπος έχει μόνο δικαιώματα. Τούτο το γνώρισμα τον ξεχωρί-
ζει μέσα στη συνομοταξία τους». 

 
2. Είναι φανερό ότι με αυτό τον περιορισμό η πρότασή μας έχει σκοπό να αντιδια-

στείλει τον άνθρωπο προς τα άλλα «ζωντανά όντα» όχι ως φυσικήν ύπαρξη, 
γιατί τότε θα έπρεπε ο ορισμός μας να επισημάνει τα βιολογικά του γνωρίσματα 
(τα ανατομικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργικές του ιδιορρυθμίες), αλλά ως η-
θικήν οντότητα, ως πρόσωπο. Θέλει να πει ο σκύλος, η γάτα, το πουλί, ακόμα και 
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τα ζώα που ως μορφές και οργανικά συστήματα βρίσκονται πολύ κοντά μας, όπως 
λ.χ. τα ανθρωποειδή (ο χιμπατζής, ο γορίλλας, κ.τ.λ. ), διαφέρουν ριζικά από τον 
άνθρωπο γιατί δεν έχουν δικαιώματα, ούτε επομένως νηστικά, αν τα προστατεύου-
με από τους εχθρούς των και τα βοηθούμε να μεγαλώσουν τα παιδιά τους κτλ., αυ-
τά τα κάνουμε όχι γιατί τα δικαιούνται (όπως οι άνθρωποι), αλλά επειδή τα ζώα 
μας ωφελούν ή μας διασκεδάζουν ή μπορούν να μας κάνουν κακό (αν είμαστε δεισι-
δαίμονες) κτλ. Χρειάζονται την προσοχή και τη στοργή μας, δεν μπορούν όμως και 
να την αξιώσουν δικαιωματικά. 

 
3. Τι σημαίνει άραγε η διάκριση: «τα άλλα ζώα έχουν ανάγκες, μόνο ο άνθρωπος 

έχει δικαιώματα»; Ο ορισμός που προτείνεται δε μας διαφωτίζει. Με τη φράση μά-
λιστα που προσθέτει: «(δικαιώματα) που προβάλλονται και αναγνωρίζονται», εισά-
γει ακόμα ένα περιορισμό, με αποτέλεσμα να αδυνατίσει περισσότερο το νόημά του. 
Εάν, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, δεν προβάλω τα δικαιώματά μου (από άγνοια ή 
μωρία, από φόβο ή αδυναμία) και – το χειρότερο – εάν δε μου αναγνωριστούν από 
την κοινότητα μέσα στην οποία ζω ή από τους ταγούς της (όπως λ.χ. συμβαίνει σή-
μερα στους μαύρους της νότιας Αφρικής ή στους λιμοκτονούντες προλετάριους 
των υπανάπτυκτων χωρών), παύω να είμαι «άνθρωπος»; Μαζί με τη νομική απο-
βάλλω και την ηθική μου υπόσταση; 

 
 
Το σημείο τούτο είναι, νομίζω, το πιο αδύνατο στον ορισμό που συζητούμε. Εάν 

πραγματικά θέλουμε να ξεχωρίσουμε μέσα στο βασίλειο της ∆ημιουργίας τον άνθρωπο 
και να τον τιμήσουμε για τη μοναδικότητά του, δε στέκει να του προσγράψουμε προνό-
μια με επιφυλάξεις. Επιφυλάξεις μάλιστα που μπορούν να συσχετιστούν με την πολιτι-
κή μας ιδεολογία και να γεννήσουν εύλογες υποψίες. Γιατί τι είναι αυτά τα «δικαιώ-
ματα υπό όρους»; Έτσι καθώς τα αναφέρουμε, φαίνεται, ότι για να ισχύσουν, πρέπει 
να αναγνωριστούν, με άλλους λόγους: να παραχωρηθούν. Σε ποιον ή ποιους θα ανα-
θέσουμε το έργο να τα παραχωρήσει; Σε μιαν ουράνια ή σε μιαν επίγεια εξουσία; Σ’ 
έναν «ελέω Θεού» ηγεμόνα, ή σε αιρετούς άρχοντες (που υποτίθεται ότι επιβάλλουν 
τη βούληση των περισσότερων, ενώ συχνότερα απ’ όσο φανταζόμαστε εκφράζουν τα 
συμφέροντα των ολίγων;). Αφού μιλούμε για «δικαιώματα», μόνο του ασφαλώς γεννιέ-
ται το ερώτημα: από πού τα παίρνει αυτός που τα έχει; Στο θετικό ∆ίκαιο τα δι-
καιώματα των μελών της πολιτείας είναι πάντοτε δοτά. Τα καθορίζει ο νομοθέτης 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Καταστατικού Χάρτη που υποτίθεται ότι έχει συ-
νταχθεί και κυρωθεί από τους εντολοδόχους του κοινωνικού σώματος, για να ρυθμίζει 
τις ποικιλώνυμες σχέσεις του συλλογικού βίου. Αυτά τα «δικαιώματα» εννοούμε και 
στον ορισμό μας; Ή κάποια άλλα που βρίσκονται κάτω απ’ αυτά, στις ρίζες τους, 
και που πιστεύουμε ότι αναφέρονται στον άγραφο Χάρτη του φυσικού ∆ικαίου, 
κοινό βάθρο κάθε νομοθεσίας; Π.χ. το δικαίωμα της ζωής, της τιμής, της ελευθε-
ρίας κ.τ.λ. που έχουν διακηρύξει τα δημοκρατικά πολιτεύματα; Αν είναι τα πρώτα, θα 
μας πουν (δικαίως) ότι εισάγουμε δυο ποιότητες, δύο κατηγορίες ανθρώπων: εκείνους 
που έχουν το δικαίωμα να παραχωρούν δικαιώματα και τους άλλους που περιμένουν 
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να τα αποκτήσουν. Αν πάλι είναι τα δεύτερα, πρέπει να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη 
του ορισμού μας και να αποκαλύψουμε τον τύπο αυτών των θεμελιακών δικαιωμάτων 
που μόνο ο άνθρωπος (ον από την άποψη αυτή μοναδικό απάνω στον πλανήτη μας) 
έχει τη συνείδηση ότι του ανήκουν και με βαριές θυσίες τα διεκδικεί, όταν του αμφι-
σβητούνται. 
Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι γνωρίζουμε αυτόν τον τύπο, ξέρουμε ποιο είναι 

αυτό το «δικαίωμα των δικαιωμάτων». Μας το έχει παραδώσει ένας μεγάλος φιλόσο-
φος των νεώτερων χρόνων, ο Εμμανουήλ Kant, σε μια κλασική για τη λιτότητά της δι-
ατύπωση. «Κοίταξε» – μας είπε – «να ενεργείς και να αισθάνεσαι έτσι, ώστε ποτέ 
να μη μεταχειρίζεσαι τον άνθρωπο ως μέσον αλλά πάντοτε να τον έχεις σκοπό 
στις προθέσεις και στις πράξεις σου». ∆εν έχω συναντήσει ως τώρα πιο υψηλόφρο-
νη προτροπή, που να δείχνει τέτοιαν εμπιστοσύνη και τόσο σεβασμό στον άνθρωπο 
σαν άνθρωπο. Εάν τη μεταφέρουμε στο σχήμα του ορισμού και τη συσχετίσουμε με την 
παραπάνω ανάλυσή μας, θα έχουμε την εξής απλή και συνάμα βαρυσήμαντη φόρμουλα: 
«Άνθρωπος είναι το μοναδικό μέσα στο γνωστό μας σύμπαν ον που έχει το ανα-
φαίρετο δικαίωμα να λογαριάζεται πάντοτε ως σκοπός και ποτέ ως μέσον». Αυτή – 
θα παραδεχτούμε – είναι η γλώσσα του γνήσιου ουμανισμού. Κανένας «σκοπός», όσο 
ψηλά κι αν τον τοποθετήσουμε, με όσην αίγλη κι αν τον περιβάλουμε, δεν μπορεί να 
δικαιολογήσει εκείνον που θα χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο, ως μέσον για την πραγμα-
τοποίησή του. «Μέσα για κάποιο σκοπό» μπορούν (και στην ανάγκη, επιβάλλεται) να 
γίνουν όλα τα όντα εκτός από ένα: τον άνθρωπο. Αυτός οφείλει να είναι, και δικαι-
ούται να απαιτήσει να είναι, μόνο σκοπός. Η αξία του δεν αντικατασταίνεται με τί-
ποτα. ∆εν μπορεί να αποτιμηθεί με καμιάν άλλη. Είναι το μέτρο μεταξύ των αξιών. 
Εκείνος λοιπόν που τον κατεβάζει από το υψηλό επίπεδο του απόλυτου «σκοπού» στο 
χαμηλό επίπεδο του σχετικού «μέσου», ή αυτός που αυτοκαταδικάζεται (από βλακεία 
ή ανανδρία) σε «μέσον προς άλλο σκοπό», αναιρεί, καταλύει, «σκοτώνει» τον άνθρωπο 
μέσα στον άνθρωπο. Μεγαλύτερη βλασφημία, βαρύτερο έγκλημα δεν υπάρχει. 
Τα δικαιώματα όμως συνυφαίνονται με ισομεγέθεις ευθύνες. Να λογαριάζεσαι (από 

τους άλλους και από τον εαυτό σου) σαν άνθρωπος δεν είναι μόνο δικαίωμα, αλλά 
και ευθύνη. Το πρώτο μας αρέσει, το δεύτερο αποφεύγουμε να το ομολογούμε. Το «ως 
χαρίεν άνθρωπος» του αρχαίου ποιητή, έχει δύο όψεις., τη μια φανερή, την άλλη αφα-
νή: -Τι χαριτωμένο πράγμα είναι να είσαι άνθρωπος! – Αλλά και τι βαρύ, τι ασήκωτο 
πράγμα είναι να είσαι άνθρωπος …  

Ε. Π. Παπανούτσος, Η κρίση του πολιτισμού μας 
 

 
Η ανθρωπιά 

 
Η «ανθρωπιά» είναι μια λέξη του καιρού μας, ένας όρος κοινόχρηστος, ένα νόμισμα 

που κυκλοφορεί σ’ όλα τα χέρια, γιατί συμβαίνει η ανταλλακτική του αξία να είναι πολύ 
μεγάλη. Μιλούμε για συγγραφείς: «αυτός έχει ανθρωπιά», «αυτός δεν έχει ανθρωπιά». 
Και με την «ανθρωπιά» εννοούμε, φυσικά, τη συμπόνια, τη συμμετοχή, με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο, στο πάθος του γείτονα. Και όχι μόνο του γείτονα. Του κάθε ανθρώ-
που. Άλλοτε χρησιμοποιούσαν τον όρο «ανθρωπισμός». Έλεγαν: «αυτός είναι μεγάλος 
ανθρωπιστής» και με τούτο εσήμαιναν μια προσωπικότητα, που ξοδευόταν ολόκληρη, 
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για να κάμει το καλό, για να ευκολύνει το μόχθο, για ν’ αλαφρώσει το ζυγό των «πε-
πεδημένων». Ο Ντυνάν, έξαφνα, ο ιδρυτής του «Ερυθρού Σταυρού», υπήρξε ένας τέ-
τοιος ανθρωπιστής. Πέρα από ό,τι θα μπορούσε να ενδιαφέρει αποκλειστικά το άτομό 
του, εσυλλογίσθηκε τους ανθρώπους που έπασχαν, έξω από τη διάκριση φυλής 
και θρησκείας, «εν πολέμω και ειρήνη». Η Φλωρεντία Ναϊτιγκαίηλ, η «λευκή αδελφή», 
αυτή η ευγενική εκπρόσωπος της φιλαλληλίας και της αυτοθυσίας μέσα στο φοβερό 
λοιμό του κριμαϊκού πολέμου, που έγινε άξια να υμνηθεί από τη μεγαλήγορη και μελω-
δική συνάμα μούσα του Τέννυσον, υπήρξεν επίσης ένα αξιομνημόνευτο υπόδειγμα αν-
θρωπισμού. Ας θυμηθούμε και ένα σύγχρονό μας, το Σβάϊτσερ, γιατρό και φιλόσοφο, 
που αφιέρωσε τη ζωή του στη θεραπεία των «χανσενικών» (έτσι λέγονται, ευπρεπέ-
στερα, τώρα οι λεπροί) της Αφρικής. Ο «ανθρωπιστής», ένας άνθρωπος με σπουδαί-
ες ικανότητες, που αναλίσκεται με ειλικρίνεια, χωρίς υστεροβουλία, ακόμη και χωρίς 
τη θεμιτή, επιτέλους, από πολλές απόψεις, επιθυμία της υστεροφημίας, υπήρξε, για 
πολλούς αιώνες, ένα θαυμάσιο ιδανικό, που οι προγενέστεροι το επρόβαλαν στους 
μεταγενέστερους. Ακόμη τότε η «ανθρωπιά», μολονότι δεν έπαυε να είναι κοινή απαί-
τηση, δεν είχε καταντήσει κοινόχρηστος όρος. Ήταν η σπάνια, η υψηλή παρουσία, ό-
που μόνο μερικές εκλεκτές φύσεις κατόρθωσαν να φτάσουν. Και ακόμη μια καθημερινή 
άσκηση, που ο καθένας την επιθυμούσε για τον εαυτό του, θεωρώντας την αυτονόητο 
χρέος του, χωρίς να συλλογίζεται πώς θα μπορούσε και διαφορετικά να την αξιοποιή-
σει. 
Το γεγονός ότι η απαίτηση της «ανθρωπιάς» έχει γίνει κοινός τόπος σήμερα δεν 

είναι χωρίς ιδιαίτερη σημασία. ∆είχνει πως η οικουμενική ψυχή αισθάνεται βαθύτερα 
την ταλαιπωρία του ανθρώπου και αναζητεί διέξοδο. Αλλ’ είναι θλιβερότατο το να 
πει κανείς, ότι, παρά τη δίψα της ανθρωπιάς, η εποχή μας ανήκει σε μια διπλοπρόσω-
πη ιστορική περίοδο. Κι όταν λέω η «εποχή» μας, δεν εννοώ, φυσικά, τα τελευταία πέ-
ντε ή δέκα πέντε χρόνια. Εννοώ ολόκληρο τον εικοστό αιώνα, που, μολονότι μας ξαφ-
νιάζει με τη μεγαλοστομία του και με τα εφευρήματά του, έχει κατορθώσει να κατα-
σκευάσει μια απέραντη πινακοθήκη φρικαλεοτήτων. Τόσο λίγο που λογαριάζεται η 
ζωή του άλλου ανθρώπου, τόσο συχνά που συμβαίνει ο έξω από μας άνθρωπος να 
είναι ο άλλος, έρχεται η στιγμή, που και η λέξη «ανθρωπιά» χάνει ολότελα το νόημά 
της και μεταβάλλεται σε λαμπρό πυροτέχνημα. {…} Περιττό να προστεθεί πως και η 
ανθρωπιά, καθώς κι ένα σωρό άλλοι όροι, έχει υποστεί τρομακτικές διαστρεβλώσεις. 
Όποιος είπε, πως οι ιδέες είναι καθώς τα υγρά, που παίρνουν το σχήμα του μπουκα-
λιού των, είχε, βέβαια, πολύ δίκιο. Και με τους όρους αυτούς το ίδιο συμβαίνει. Αλλά-
ζουν νόημα, αλλάζουν απόχρωση, κατά τον τρόπο, που τους μεταχειρίζεται κανείς 
και κατά το σκοπό που επιδιώκει χρησιμοποιώντας τους. Έτσι μπορούμε να μιλούμε 
όλοι για ανθρωπιά, αλλά να εννοούμε ολωσδιόλου διαφορετικό πράγμα ο καθένας.  

{…} Η ανθρωπιά είναι κυκλική παρουσία. ∆εν βρίσκεται στραμμένη προς ένα μονά-
χα σημείο του ορίζοντα. Εκείνος που είναι αληθινά ανθρώπινος, όχι δεν έχει το δι-
καίωμα, όχι έχει το χρέος, δεν μπορεί να μην είναι σε κάθε περίσταση ανθρώπινος. 
Η ανθρωπιά δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι όργανο αυτοπροβολής και επιτυχίας. Εί-
ναι αυταπάρνηση. Πρέπει πολλά ν’ αρνηθείς, για να κερδίσεις τα ουσιωδέστερα. Αλλά 
δεν είναι και παθητική κατάσταση. Ολωσδιόλου αντίθετα, αποτελεί μορφή αδιάκοπης 
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ενέργειας. Όσοι μηρυκάζουν ολοένα τον όρο τούτο είναι πολύ δύσκολο να νιώσουν με 
τι φωτιά παίζουν. Είναι πολύ ευκολότερο να γίνεις «μέγας ανήρ» παρά να γίνεις 
«μεγάλος άνθρωπος». Η Ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα μεγάλων ανδρών. Αλ-
λά έχει πολύ λίγους «ανθρώπους» να παρουσιάσει. Και δεν είναι απίθανο οι περισσό-
τερο αληθινοί «άνθρωποι» να μην έφτασαν ποτέ στο προσκήνιο, να επέρασαν απαρα-
τήρητοι, να μην κατόρθωσαν να κάνουν αισθητή τη φωνή τους μέσα σε μια Ιστορία 
πλασμένη από τον ορυμαγδό1 των μαχών και την οιμωγή2 των θυμάτων. Το μέγεθος 
ανταποκρίνεται σε ποσότητα. Η ανθρωπιά σε ποιότητα. Για τούτο συμβαίνει να εί-
μαστε μονάχα κατά ένα ποσοστό άνθρωποι. Ή και να μην είμαστε καθόλου. 
Πολλοί μιλούν για τον «υπερανθρωπισμό», όχι για τον ανθρωπισμό του καιρού μας. 

Ο νους συλλαμβάνει καταπληκτικά σχέδια και η τεχνική πρόοδος τα πραγματοποιεί. 
Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος στην τελειότερη σύγχρονη μορφή του, δηλαδή η μηχανή 
«Γάμμα 60», επιλύει προβλήματα, που θ’ απαιτούσαν ανάλωση ζωής και όχι ενός, 
πολλών ανθρώπων – και θαυμαστά προικισμένων. Κάθε μέρα εισάγουμε νέα εφευρήμα-
τα στην καθημερινή μας ζωή. Και τόσο πια μας φαίνεται το πράγμα φυσικό, ώστε σπα-
νιότατα αποφασίζουμε να συλλογισθούμε, πώς έγιναν, πώς γίνονται όλα αυτά τα θαυ-
μαστά και στην κοινή νόηση απλησίαστα. Ζούμε σ’ ένα χώρο τεχνικής μαγείας. Αλλά 
κάποτε θα πρέπει, νομίζω, να σταθούμε και σε τούτο το απλό ερώτημα: Μήπως ζη-
τώντας να γίνουμε υπεράνθρωποι ελησμονήσαμε στο αναμεταξύ να γίνουμε άν-
θρωποι; Μήπως η ανθρωπιά θα είναι στο μέλλον ο «ελλείπων κρίκος» στην ανέλιξη 
των ιδιοτήτων μας; ∆ε θα το θεωρήσω καθόλου παράδοξο, αν έτσι θα συμβαίνει. 
1. ορυμαγδός: γενικευμένη αναστάτωση 
2. οιμωγή: θρήνος, οδυρμός 

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, «Ο σύγχρονος άνθρωπος» 
 

 
Εισαγωγή 

 
Τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία αποτελούν μία από τις σημαντικότερες κα-

τακτήσεις της ανθρωπότητας, βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του παγκόσμιου εν-
διαφέροντος. Θεωρούνται ευρύτατα ως θεμελιώδεις αρχές του πολιτικού ανθρωπι-
σμού, ως ακρογωνιαίος λίθος της ελεύθερης, δίκαιης και ειρηνικής συνύπαρξης ατό-
μων και λαών, ως όρος και όριο της δημοκρατίας. Εμφανίζονται ως ανθρωπιστικές 
αξίες, που μπορούν να δώσουν βάση και προοπτική στην πολιτική πράξη, τόσο στα 
πλαίσια των επιμέρους κρατών όσο και σε οικουμενικό επίπεδο. Έχουν εγχαραχθεί 
στη συνείδηση της σύγχρονης ανθρωπότητας ως σύμβολα του αγώνα για ελευθερία, 
δικαιοσύνη και ειρήνη, παρ’ όλες τις διαφοροποιήσεις στη συγκεκριμένη ερμηνεία και 
πραγμάτωσή τους. Αποτελούν ένα ερώτημα το οποίο αγγίζει τα θεμέλια των πολιτι-
σμών και «του πολιτισμού της ανθρωπότητας», ένα ερώτημα απέναντι στο οποίο κα-
νείς δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος. Πράγματι δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε μια 
παγκόσμια κοινωνία του μέλλοντος, τα ανθρωπιστικά κριτήρια της οποίας δε θα περι-
λάμβαναν τα δικαιώματα του ανθρώπου. Τα δικαιώματα αυτά, παρά τις συνεχείς αμφι-
σβητήσεις και παραβιάσεις τους, αποτελούν «κτήμα ες αεί», «κατακτήσεις οριστικές» 
για την ανθρωπότητα. 
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{…} Στο σύγχρονο, γεμάτο εντάσεις κόσμο, ο αγώνας για τα δικαιώματα του ανθρώ-
που, έχει δύο μέτωπα: 
1) Είναι αγώνας κατά της παραβίασής τους και για την κατοχύρωση και τον έμπρακτο 

σεβασμό τους. Παρά τις προόδους που έχουν συντελεσθεί στο χώρο αυτό, παρά 
τις διακηρύξεις, τις διεθνείς συμβάσεις, παρά την προσπάθεια που καταβάλλει ο 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και τα διάφορα κινήματα και οι οργανώσεις για την 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, παρά τις δεσμεύσεις των κρατών με 
την υπογραφή διεθνών συμβάσεων και με τη συνταγματική κατοχύρωση θεμελιω-
δών δικαιωμάτων, η κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι σε πολλά 
μέρη της γης απογοητευτική. 

2) Ο αγώνας για τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι αγώνας εναντίον της παρανόη-
σης και της διαστρέβλωσης του νοήματός τους, αγώνας για τη θεμελίωσή τους 
και τον ορθό καθορισμό του περιεχομένου και των ορίων τους. Τα δικαιώματα 
του ανθρώπου υπήρξαν ανέκαθεν σημείον αντιλεγόμενον και αποτελούν και σήμερα 
αντικείμενο έντονης αμφισβήτησης. 

 
 

Η ιδέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
 

{…} Πίσω από την ιδέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου βρίσκεται η ιστορία ανεί-
πωτου ανθρώπινου πόνου, ιστορία εξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
ατέλειωτοι αγώνες για το δίκαιο και την ελευθερία. Επειδή ακριβώς τα δικαιώματα του 
ανθρώπου διατυπώνονται ως αντίδραση και αντίσταση κατά της πολυκέφαλης βίας, 
που δουλώνει και σκοτώνει, «προσιδιάζει σε αυτά μια επαναστατική ορμή» και ένα πη-
γαίο πάθος. Ο αιώνας μας δίκαια ονομάστηκε «αιώνας των δικαιωμάτων του ανθρώ-
που» κι αυτό σημαίνει: περίοδος πρωτοφανούς καταπάτησης των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, αλλά και ευαισθητοποίησης γι’ αυτά, αιώνας μοναδικής προβολής, διακήρυ-
ξης, διεκδίκησης και πραγμάτωσής τους. {…} Η καταπάτηση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου βιώνεται στην εποχή μας όλο και περισσότερο οικουμενικά, ώστε, για να 
χρησιμοποιήσω τα λόγια του Kant «η παραβίαση του δικαίου σε ένα μέρος της γης, γί-
νεται αισθητή σε όλα τα μέρη». Έχουμε δηλαδή μια οικουμενική ευαισθητοποίηση για 
την υπόθεση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και από αυτή την άποψη αρχίζει, λοι-
πόν, στη εποχή μας «η ιστορία της μιας ανθρωπότητας». 

{…} Σταθμό στην ιστορία της δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτελεί η ίδρυση του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατά τον J. Schcwartlander, η ίδρυση του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών το 1945 και η Οικουμενική ∆ιακήρυξη των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου το 1948 αποτελούν ορόσημο μιας «νέας εποχής της ιστορίας», που μπο-
ρεί να ονομασθεί «εποχή των δικαιωμάτων του ανθρώπου». Μετά τις οδυνηρές συ-
νέπειες του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, οι οποίος αποκάλυψε τη «βαθειά κοσμοθεωρη-
τική και κανονιστική κρίση» της σύγχρονης ανθρωπότητας, οι λαοί της γης συνειδη-
τοποίησαν την αναγκαιότητα κοινών αξιών ως βάσης για την ειρηνική συμβίωσή 
τους. Με την Οικουμενική ∆ιακήρυξή τους από τα Ηνωμένα Έθνη τα δικαιώματα του 
ανθρώπου καλούνται να παίξουν αυτόν τον παγκόσμιο ρόλο, μπαίνοντας έτσι σε μια 
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νέα φάση της ιστορίας τους. Πρόκειται εδώ όντως για «πραγματική καμπή της παγκό-
σμιας ιστορίας», για «ηθική» και «νόμιμη» επανάσταση, που δεν υστερεί σε τίποτε σε 
σύγκριση με τις επαναστάσεις του 18ου αιώνα, οι οποίες θεμελίωσαν το σύγχρονο κρά-
τος δικαίου. Στον αγώνα για τα δικαιώματα του ανθρώπου, για την προάσπιση, πραγ-
μάτωση και ορθή κατανόησή τους, κρίνεται το νόημα ή η αποτυχία του μοντέρνου κό-
σμου και το ήθος της ελευθερίας του. 
 
 

Οι «ρίζες των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
 

{…} Τα δικαιώματα του ανθρώπου με τη σύγχρονη έννοια δε συναντώνται ούτε 
στη Βίβλο, ούτε στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ούτε στο ρωμαϊκό δίκαιο. ∆εν πε-
ριέχονται δηλαδή «στις θεμελιώδεις πηγές της δυτικής παράδοσης». Στην παράδοσή 
μας συναντούμε απλά «ρίζες» των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Μια τέτοια ρίζα είναι 
η βιβλική θεώρηση του ανθρώπου ως «εικόνας του Θεού». Στο «κατ’ εικόνα» ε-
μπεριέχεται τόσο η ιδέα της ενότητας του ανθρώπινου γένους όσο και η ισότητα. 
Παρά ταύτα δεν μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι στη Βίβλο θεμελιώνονται «πραγματι-
κά» δικαιώματα του ανθρώπου. Γιατί το «κατ’ εικόνα» παραμένει καταρχήν «χωρίς 
πολιτικονομικές συνέπειες». Το ίδιο ισχύει και για την άρση της διάκρισης μεταξύ Ι-
ουδαίων και Ελλήνων, δούλων και ελευθέρων, άρρενος και θήλεως στην Καινή ∆ιαθή-
κη. Η διάκριση αυτή σχετικοποιείται μεν «εκ των έσω», στον πολιτικοκοινωνικό χώρο 
όμως εξακολουθεί να ισχύει. Μόνον στα πλαίσια των πολιτικών εξελίξεων στους Νεό-
τερους χρόνους, οι αρχές της Βίβλου καρποφορούν συγκεκριμένα για τη διατύπωση 
δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
Τα ίδια πρέπει να λεχθούν και για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Κοσμοπολίτικες 

ιδέες συναντούμε ήδη στους Σοφιστές από τον 5ο αιώνα, οι οποίες αποκτούν την 
κεντρική θέση στη Στωϊκή φιλοσοφία. Όμως, παρόλη την ανθρωπιστική σημασία της, η 
ιδέα του κοσμοπολιτισμού παραμένει μια «καθαρά φιλοσοφική» σύλληψη, χωρίς καθο-
ριστικές πολιτικές συνέπειες. 
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η ιδέα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η οποία εμ-

φανίζεται στις διάφορες πολιτισμικές και θρησκευτικές παραδόσεις, γενικότερα δεν 
καρποφόρησε προς την κατεύθυνση διατύπωσης δικαιωμάτων του ανθρώπου. Βασι-
κότερο όμως είναι εδώ να συνειδητοποιήσουμε ότι ρίζες των δικαιωμάτων των αν-
θρώπων μπορούν να εντοπισθούν σε όλες τις παραδόσεις, όχι μόνον στη δυτική πα-
ράδοση. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε ότι η σύνδεση των δι-
καιωμάτων του ανθρώπου με στοιχεία της παράδοσης δεν αποτελεί αποκλειστικό προ-
νόμιο της ∆ύσης. 
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Συμπεράσματα - Προτάσεις 
 
1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου, στα τέλη του «αιώνα των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου» παρά τις προόδους που αναμφίβολα έχουν συντελεστεί, δε βρίσκονται στο 
τέλος μιας νικηφόρου πορείας ή στα πρόθυρα οικουμενικής πραγμάτωσής τους. 
Αποτελούν και σήμερα «περισσότερο χρέος, παρά εξασφαλισμένη πραγματικότητα». 

Ενόψει της νέας αυτοσυνειδησίας των πολιτισμών μέσα στο σύγχρονο πολυκεντρι-
κό κόσμο, ο διάλογος για τα δικαιώματα του ανθρώπου οφείλει να διεξάγεται με 
υπόβαθρο την αρχή της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και του σεβασμού της πολι-
τισμικής ιδιαιτερότητας των λαών. Η κρισιμότητα αυτού του διαλόγου συνδέεται με το 
γεγονός ότι προφανώς δεν υπάρχει σήμερα καμιά ανθρωπιστικά αποδεκτή εναλλα-
κτική λύση για τα δικαιώματα του ανθρώπου. 
{…} Πολλά εξαρτώνται και εδώ από την ορθή κατανόηση των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου και των διαστάσεων της ελευθερίας που εκφράζουν. Σημαντική προς αυτή 
την κατεύθυνση μπορεί να είναι η συμβολή της εκπαίδευσης για τα δικαιώματα του 
ανθρώπου. Η διδασκαλία των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι ένας νέος δύσκολος 
τομέας για την Παιδαγωγική, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει όλες τις αμφισβητήσεις, 
που συναντά το ίδιο το κίνημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στο χώρο αυτό πρέ-
πει να γίνουν πολλά ακόμη.  
 
2. Το βαθύτερο νόημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατανοείται σήμερα μόνο 
εφόσον αυτά ερμηνεύονται ως οικουμενικό ήθος της ειρήνης, ως θεμέλιο της συμβί-
ωσης των λαών και των ατόμων κάτω από τις συνθήκες του «ενός» κόσμου, όπου «η 
παραβίαση του δικαίου σε ένα σημείο της γης, γίνεται αισθητή παντού». Από την ανα-
κήρυξή του σε «κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα 
έθνη», εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, τα δικαιώματα του ανθρώπου θέλουν να 
λειτουργούν ως παγκόσμιο ανθρωπιστικό αξιολογικό κριτήριο. Είναι εξαιρετικά ση-
μαντικό για την ιστορική πορεία της ανθρωπότητας ότι η διεθνής κοινότητα σε μια 
κρίσιμη καμπή της ιστορίας, όταν είχαν κλονιστεί τα αξιολογικά θεμέλια της ανθρωπό-
τητας, κατάφερε να συμφωνήσει στο θέμα των κοινών, δεσμευτικών για όλους, θεμε-
λιωδών αξιών, τις οποίες διακήρυξε ως «δικαιώματα του ανθρώπου». Εδώ βρίσκεται 
η κοσμοϊστορική σημασία της Οικουμενικής ∆ιακήρυξης των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου στις 10 ∆εκεμβρίου 1948. 
 
3.  Τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι «φαινόμενα κρίσης». ∆ιατυπώνονται και δι-
εκδικούνται σε περιόδους κρίσεων και πολιτικοκοινωνικών ανακατατάξεων. Έτσι τα 
δικαιώματα του ανθρώπου σηματοδοτούν τις μεγάλες τομές ή τα ρήγματα του μο-
ντέρνου κόσμου και είναι η προσπάθεια για την κατοχύρωση της ελευθερίας και της 
δικαιοσύνης ενόψει των απειλών για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. ∆εν αποτελούν, 
λοιπόν, ιδεολογία ή «βιτρίνα» της ιστορίας των τελευταίων αιώνων, η οποία απλά 
την κάνει να «φαίνεται» ως ιστορία ελευθερίας, αλλά ανήκουν στον πυρήνα της ιστο-
ρίας αυτής. Πίσω από αυτά βρίσκεται απερίγραπτος πόνος και σκληροί αγώνες για 
μια ζωή με αξιοπρέπεια και ελευθερία. 
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{…} Τα δικαιώματα του ανθρώπου πρέπει να αποσυνδεθούν από τον ιμπεριαλισμό 
(πολιτικό, ηθικό και πολιτιστικό) και την υποκρισία των Μ. ∆υνάμεων, οι οποίες 
συνδέουν την πολιτική τους με τα δικαιώματα του ανθρώπου ή την αποσυνδέουν 
από αυτά ανάλογα με τις πολιτικές σκοπιμότητες και τα ποικιλώνυμα συμφέροντα. 
Πρέπει να σταματήσει η πολιτικοποίηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου που ανα-
τρέπει τη σχέση τους με την πολιτική. Ενώ τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι το μέ-
τρο της πολιτικής, γίνεται η πολιτική μέτρο και κριτήριο της αναφοράς στα δικαιώματα 
του ανθρώπου. Επιλεκτική προβολή ή αποσιώπηση ορισμένων δικαιωμάτων του αν-
θρώπου είναι προάγγελος της γενικότερης περιθωριοποίησής τους. {…} 
 

Κώστας ∆εληκωσταντής, «Τα δικαιώματα του ανθρώπου» 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΕ…  
ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
Στις σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε αναπτυγμένα σχεδιαγράμματα εκθέσεων, αφού θα 
προηγείται η ανάλυση των δεδομένων και των ζητούμενων του καθενός από αυτά. Τα θέματα 
είναι επιλεγμένα σύμφωνα με τις ανάγκες της τρίτης λυκειακής τάξης και ανταποκρίνονται στις 
δυνατότητες των μαθητών της, γι’ αυτό όλοι σας θα πρέπει να τα διαβάσετε, γιατί, συνήθως, 
αυτά είναι τα βασικότερα θέματα που αφορούν την έννοια της κάθε ενότητας. 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο  

 

“Σύμφωνα με την άποψη πολλών οι αντιφάσεις και ο παραλογισμός της εποχής 
μας κάνουν επιτακτικό το αίτημα για την επάνοδο του ανθρώπου στις ανθρωπιστι-
κές και ηθικές αξίες. Να αναπτύξετε την παραπάνω θέση σε ένα άρθρο που 
πρόκειται να δημοσιευτεί στην τοπική εφημερίδα”. 

 

Το θέμα αναφέρεται στις ανθρωπιστικές και ηθικές αξίες, δηλαδή πιο γενικά στην 
έννοια του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Το δεδομένο είναι η πρώτη πρόταση, 
ενώ το ζητούμενο διατυπώνεται στη δεύτερη και είναι η ανάπτυξη του δεδομένου. 
Προσέχουμε πως το ζητούμενο είναι πολύ γενικό, επομένως θα πρέπει να το αναλύ-
σουμε, ώστε να γίνει πιο συγκεκριμένο: α) ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σύγχρο-
νης εποχής που καθιστούν απαραίτητο τον ανθρωπισμό και β) ποιες είναι οι ανθρω-
πιστικές και ηθικές αξίες και γιατί είναι αναγκαίες σήμερα. 

 

Βασική έννοια: ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 

⇓  ΟΡΙΣΜΟΣ 

 είναι ο τρόπος σκέψης και πράξης που δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στην αξία του ανθρώπου / 
είναι η έμπρακτη εκδήλωση αγάπης για το συ-
νάνθρωπό μας 

Βασικός άξονας ανάπτυξης: 
 
  

α) χαρακτηριστικά σύγχρονης εποχής 

β) ανθρωπιστικές και ηθικές αξίες και η ανα-
γκαιότητά τους 

 

   ∆΄ 
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Στον πρόλογο μπορούμε να κάνουμε μια γενική αναφορά στη σύγχρονη 
εποχή και τις αλλαγές που συντέλεσαν στη δημιουργία της. 
α) γενική αναφορά στην εποχή μας 

β) αλλαγές θετικές και αρνητικές 

 

Ενδεικτικός πρόλογος 

 

Ο άνθρωπος τους τελευταίους αιώνες με την αλματώδη ανάπτυξη των 
θετικών κυρίως επιστημών έδωσε διαφορετική όψη στην εποχή μας. Βέ-
βαια, πολλές μεταβολές βελτίωσαν τη ζωή του, αρκετές όμως τη δυσκόλε-
ψαν. 

 
 

α) χαρακτηριστικά 
σύγχρονης εποχής: 

 

  κυριαρχία μηχανής: αντικατέστησε τον άν-
θρωπο, τον απάλλαξε από το σωματικό μόχθο 
αλλά και τον κατέστησε απλό χειριστή της 

   εκδημοκρατικοποίηση υλικών αγαθών: η 
παραγωγή αυξήθηκε, η ποιότητα βελτιώθηκε, τα 
αγαθά έγιναν προσιτά σε όλους 

   βελτίωση ανθρώπινης ζωής: οι ανέσεις 
είναι πολλές και ο άνθρωπος μπορεί να τις απο-
λαμβάνει 

 

   ηθική παρακμή: κυριαρχία των υλικών α-
ξιών, προσήλωση στα υλικά αγαθά και παραμερι-
σμός των ηθικών και πνευματικών αξιών 

 

   κρίση ανθρωπίνων σχέσεων: έλλειψη ε-
μπιστοσύνης, καχυποψία, υποκρισία, τυπικότητα 

 

   μόλυνση περιβάλλοντος: για την ανάπτυξη 
της επιστήμης και της τεχνολογίας γίνεται κατά-
χρηση της φύσης και έτσι διαταράσσεται η φυσι-
κή ισορροπία 

 

   πυρηνική απειλή: η επιστημονική και τε-
χνολογική πρόοδος έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, 
που να έχει τη δυνατότητα να καταστρέψει την 
ανθρώπινη ύπαρξη uuuuuuuuuuuuuuuruuαποτέλεσμα  ανασφάλεια, φόβος 
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β) ανθρωπιστικές – 
ηθικές αξίες και η α-
ναγκαιότητά τους: 

 

 

  ανθρωπιστική παιδεία: θα βοηθήσει τον 
άνθρωπο να αποκτήσει κρίση, να διακρίνει το 
καλό, το σωστό, το ωραίο, το πρέπον και θα τον 
απαλλάξει από το “ρομποτισμό” της σύγχρονης 
εποχής 

 

   σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων: α-
γάπη για το συνάνθρωπο, αποφυγή παραβίασης 
αλλά και αγώνας για τη διασφάλιση των δικαι-
ωμάτων του 

 

   αγάπη, δικαιοσύνη, ελευθερία, οικογέ-
νεια, κοινωνική ζωή: προάγουν την ανθρώπινη 
ζωή και καταξιώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη 

 

   ηθικοπνευματική τελείωση: οι ολοκληρω-
μένες προσωπικότητες με ήθος, ψυχικές αρετές 
και ευρύτητα πνεύματος αντιστέκονται στην αλ-
λοτρίωση και διαφυλάττουν το ανθρώπινο γένος 
από την παρακμή και τον αφανισμό 

 
Στον επίλογο βγάζουμε ένα συμπέρασμα και τονίζουμε την ανάγκη 

κυριαρχίας του ανθρωπισμού στη ζωή του ανθρώπου. 
 

Ενδεικτικός επίλογος 

 

Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη παράλληλα με το μηχανικό πολιτι-
σμό να πραγματοποιείται και η ηθικοπνευματική ανύψωση του ανθρώπου. 
Οι ηθικές αρχές χρειάζεται να καταστούν βίωμα όλων μας, ώστε να ζούμε 
πιο ανθρώπινα και ευτυχισμένα και να δώσουμε στον τεχνικό πολιτισμό τη 
μορφή της ευλογίας και όχι της κατάρας. 
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ΘΕΜΑ 2ο  

 

“Με αφορμή μια έρευνα που διεξήχθη και πρόβαλε τις φανερές καταπατήσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συντάξετε ένα άρθρο με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα στις μέρες μας. Να αναφέρετε τρόπους με τους οποίους παραβιάζονται ακό-
μα και σήμερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προτείνετε μέτρα για την προστα-
σία τους”. 

Κεντρική έννοια του θέματος είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με το δεδο-
μένο, στις μέρες μας εντοπίζονται περιπτώσεις καταπάτησης των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Τα ζητούμενα είναι δύο: α) τρόποι παραβίασης των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στη σύγχρονη εποχή, β) μέτρα για την προστασία των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. 

 

 Βασική έννοια:  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

    ⇓ ΟΡΙΣΜΟΣ 

 τα βασικά και θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα,
τα οποία θεωρούνται απαραίτητα και πρέπει να
τυγχάνουν σεβασμού εκ μέρους της εκάστοτε
κρατικής εξουσίας 

 Βασικός άξονας ανάπτυξης: 
  

α) τρόποι παραβίασης των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων 

 
β) μέτρα για την προστασία – διασφάλιση των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 

Στον πρόλογο κάνουμε μια γενική αναφορά στη σημασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και προβαίνουμε σε μια ιστορική αναδρομή.   

α) σημασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων: γενική αναφορά 

β) ιστορική αναδρομή ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Ενδεικτικός πρόλογος 

  

Αναμφισβήτητα, η κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπήρξε 
από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τον άνθρωπο και τη ζωή του. 
Η ιδέα των αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων του ανθρώπου ανάγεται σε πολύ 
παλιές εποχές και ήταν γνωστή από την αρχαιότητα ακόμα και το μεσαίωνα. 
Βέβαια, χρειάστηκαν αρκετοί αγώνες για την κατοχύρωσή τους, αγώνες που 
εξελίχθηκαν σε επαναστάσεις, από τις οποίες προέκυψαν τα κείμενα που κα-
θορίζουν και διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
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α) τρόποι παραβίασης 
των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων: 

 

 καταπάτηση πολιτικών ελευθεριών: συλλή-
ψεις, διώξεις, φυλακίσεις πολιτών για τα πολι-
τικά τους φρονήματα 

  παραβιάσεις ευαίσθητων προσωπικών δεδο-
μένων: παρακολούθηση ανθρώπινης επικοι-
νωνίας (τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, ηλεκτρονι-
κό ταχυδρομείο κτλ.), παραβίαση οικογενεια-
κού - πανεπιστημιακού ασύλου 

  εκμετάλλευση εργαζομένων: παράνομες απο-
λύσεις από την εργασία, καταπάτηση των δι-
καιωμάτων των εργαζομένων 

 

  λογοκρισία – στέρηση της ελευθερίας του Τύπου  

 

  άσκηση βίας (ψυχολογικής, σωματικής): εκ-
μηδένιση της ανθρώπινης προσωπικότητας 

 

  ρατσισμός: φυλετικές διακρίσεις, καταπάτηση 
των δικαιωμάτων των μειονοτήτων 

 

β) μέτρα προστασίας 
ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων: 

 

 δραστηριοποίηση διεθνών οργανισμών: διαμαρ-
τυρία - κινητοποίηση σε περιπτώσεις παραβία-
σης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δραστηριο-
ποίηση των μηχανισμών καταστολής της βίας, 
άσκηση πίεσης σε ισχυρούς παράγοντες για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 

  ενημέρωση κοινής γνώμης: πλήρης ενημέρωση 
και διαφώτιση για το ποια είναι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τον τρόπο διεκδίκησής τους και το 
χρέος αντίστασης κάθε πολίτη στην αυθαιρεσία 

 

  ανθρωπιστική παιδεία: ηθική καλλιέργεια, ανά-
πτυξη πνεύματος κατανόησης, αμοιβαίας εμπι-
στοσύνης, αλληλοσεβασμού, αλληλεγγύης, σύ-
μπνοιας, συνεργασίας, εξάλειψη μισαλλοδοξίας 
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Στον επίλογο βγάζουμε ένα συμπέρασμα από όσα αναπτύξαμε παραπάνω 
και τονίζουμε το ρόλο της πολιτικής ηγεσίας για τη διασφάλιση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. 

Ενδεικτικός επίλογος 

 

Συμπερασματικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα υφίστανται παραβιάσεις ακόμα 
και στη σύγχρονη εποχή. Απαιτείται λοιπόν οι ηγεσίες κάθε χώρας να θέ-
τουν στο επίκεντρο της πολιτικής τους δράσης τη μεγάλη αξία που λέγεται 
άνθρωπος και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και κατ’ επέκταση την ανθρωπινότερη δια-
βίωση των πολιτών όλου του κόσμου. 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο  

 
<<Ανθρωπισμός θα ειπεί να πλάθουμε ανθρώπους με γερό και ωραίο σώμα, με 

καθαρό στοχαστικό νου, με δυνατή θέληση και σεβασμό και αγάπη στους συναν-
θρώπους των>>. 
Να σχολιάσετε τον ορισμό και να εξετάσετε ποια αποτελέσματα προκύπτουν από 

αυτόν για τον εαυτό μας, όσο και για το κοινωνικό σύνολο. 
 
Η κεντρική έννοια του θέματος είναι η ιδέα του ανθρωπισμού. Με αυτό το δεδομέ-

νο θα ασχοληθούμε στον πρόλογο της έκθεσής μας. Το ζητούμενα του θέματος είναι 
δύο: α) σχολιασμός ορισμού για τον ανθρωπισμό, β) ωφέλειες ανθρωπισμού για τον 
άνθρωπο μεμονωμένα και για την κοινωνία στο σύνολό της. 
 

 Βασική έννοια:  Ανθρωπισμός 

 1) Η παιδευτική αντίληψη και το μορφωτικό ιδεώδες της Αναγέννησης, αλλά 
και των μετέπειτα χρόνων, σύμφωνα με τα οποία η σωματική, ψυχική και 
πνευματική αγωγή του ανθρώπου πρέπει να βασίζεται στη σπουδή των 
κλασικών γραμμάτων και να εμπνέεται από τις κλασικές αξίες και αρχές. 

2) Το σύνολο των πνευματικών και ψυχικών ιδιοτήτων του ανθρώπου, τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν στον πολιτισμένο άνθρωπο (η 
ευγένεια, η ανθρωπιά, η ευπρέπεια, η κοσμιότητα) 

 Βασικός άξονας ανάπτυξης: 
 

α) σχολιασμός του ορισμού πάνω στις παρα-
μέτρους που δίνονται σε αυτόν (σωματική -
πνευματική - ψυχική ανάπτυξη) 
β) οι ωφέλειες του ανθρωπισμού για τον άν-
θρωπο μεμονωμένα και για την κοινωνία στο 
σύνολό της. 
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Στον πρόλογο κάνουμε μια γενική αναφορά στο νόημα του ανθρωπισμού, σε 
συνδυασμό με μια ιστορική αναδρομή.  

Ενδεικτικός πρόλογος 

Ανθρωπισμός είναι η ψυχική καλλιέργεια σε συνδυασμό με την αρμονική 
ανάπτυξη του σώματος του ανθρώπου, καθώς και η ανάπτυξη της ανθρωπιάς 
του, ο σεβασμός και η ανύψωση της ανθρώπινης ύπαρξης και αξιοπρέπειας. 
Ως ανθρωπιστικό κίνημα ο ανθρωπισμός εκδηλώθηκε στην Ευρώπη την επο-
χή της Αναγέννησης. Σκοπό είχε να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα μεσαιω-
νικά δεσμά, όπως είναι ο δογματισμός, η θρησκοληψία, ο φόβος και να αναζη-
τήσει την ιδανική ανθρώπινη μορφή μέσα από την ελληνική αρχαιότητα. Έτσι 
καλλιεργήθηκαν τα κλασικά και ρωμαϊκά γράμματα, καθώς και οι αρετές των 
αρχαίων: της ανδρείας, του κάλλους, του δικαίου, του μέτρου, της δημοκρατί-
ας. 

  

 

 
α) αρχές του ανθρω-

πισμού 
 

 Πίστη στον άνθρωπο/στις απεριόριστες δυνα-
τότητες του ανθρώπου. 

Ο ανθρωπισμός έχει ως επίκεντρό του τον ίδιο τον 
άνθρωπο και τις δυνατότητές του. Πρεσβεύει την 
αξία του και τις ικανότητές του να πραγματοποιή-
σει σημαντικά έργα, προωθώντας το πνεύμα του 
και βοηθώντας το συνάνθρωπό του. 

  Το απαραβίαστο των ατομικών, πολιτικών, κοι-
νωνικών δικαιωμάτων. 

Σύμφωνα με την ιδέα του ανθρωπισμού τα δι-
καιώματα του ανθρώπου είναι αναφαίρετα και επι-
βάλλεται να γίνονται σεβαστά από όλους. 

    Ισότητα, δικαιοσύνη, ελευθερία, αλληλεγγύη. 

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, ελεύθεροι και είναι 
απαραίτητο να δείχνουν αλληλεγγύη σε όλους, όσοι 
το έχουν ανάγκη. 

 

  Σεβασμός στην προσωπικότητα του ανθρώπου 
και τις αξίες του. 

Κανένας δεν πρέπει να προσβάλλει την ανθρώπινη 
προσωπικότητα και αξία. Ο κάθε άνθρωπος είναι 
μοναδικός με ξεχωριστές ικανότητες. 
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  Αγάπη 

Οι άνθρωποι είναι καλό να διακατέχονται από 
το αίσθημα της αγάπης και της αμοιβαίας προσφο-
ράς. Έτσι θα καταφέρουν να ζήσουν αρμονικά στα 
πλαίσια της κοινωνίας στην οποία ανήκουν. 

 

β) ωφέλειες του αν-
θρωπισμού            
για τον άνθρωπο 

 

 Απελευθέρωση του ατόμου από τα δεσμά 
του φόβου, της μοναξιάς, του άγχους, της 
αδιαφορίας, της ανασφάλειας  

Η ιδέα του ανθρωπισμού μπορεί να αναζωογο-
νήσει την ανθρώπινη ψυχή, να οδηγήσει στην εκλέ-
πτυνση του ανθρώπινου. Τούτο το έχει ανάγκη ο 
σύγχρονος άνθρωπος που καθημερινά αντιμετωπί-
ζει το σκληρό επαγγελματικό ανταγωνισμό που τον 
οδηγεί σταδιακά στην αποξένωση και την απομό-
νωση. 

 

  Χαλιναγώγηση ταπεινών ορμών και ενστί-
κτων 

Ο άνθρωπος δημιουργεί μόνο καταστροφικά 
πράγματα. Καταστρέφει καθημερινά τη φύση και 
τον εαυτό του χωρίς τύψεις. Κι αυτό γιατί δεν έχει 
κανένα φραγμό ηθικής (βία, δίκαιο ισχυρότερου, 
βαρβαρότητες, θηριωδίες). Έτσι, ο ανθρωπισμός 
μπορεί να μορφώσει το πνεύμα του ανθρώπου, να 
του καταπολεμήσει τα πάθη και να τον κάνει ενά-
ρετο. 

 

  Πνεύμα συνεργασίας, αγάπης, ειρήνης 
Ο άνθρωπος νοείται όχι ως βιολογικό ον, 

αλλά και ως αξία. Κι έτσι αντιλαμβάνεται και το συ-
νάνθρωπό του για τον οποίο νιώθει αγάπη 

 

 

  Ατομική ισότητα 

Τα υλικά αγαθά με τον ανθρωπισμό γίνονται 
μέσο για τη βελτίωση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος 
καλλιεργεί τη λογική του, αναπτύσσει την ηθική  
συνείδηση και νιώθει το αίσθημα της ευθύνης απέ-
ναντι στο άτομα και το κοινωνικό σύνολο 
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Οι ωφέλειες του αν-
θρωπισμού στο κοινω-
νικό σύνολο 

 

 Ισόρροπη ανάπτυξη υλικού και πνευματικού 
πολιτισμού 

Αν και ο άνθρωπος προόδευσε σ’ όλους τους 
τομείς επιστήμης και τεχνικής, ξέχασε να ερευνή-
σει την ψυχή του. ∆ηλαδή ο πνευματικός πολιτι-
σμός δεν αναπτύχθηκε όσο ο τεχνολογικός. Ο αν-
θρωπισμός προσπαθεί να λυτρώσει τον άνθρωπο 
από τη μηχανή, που έχει βάλει στόχο της να τον 
αναπροσωποποιήσει. Φυσικά δεν αρνείται την τε-
χνολογική πρόοδο, αλλά θέλει να δώσει το προβά-
δισμα στον εξανθρωπισμό του ανθρώπου, στην α-
νάπτυξη των ψυχικών του ιδιοτήτων, στη μόρφω-
ση, την καλή συμπεριφορά, στην ανθρωπιά. 

 

  Κατάργηση ολοκληρωτικών κοινωνιών και πο-
λιτικών συστημάτων 

Η ιδέα του ανθρωπισμού λειτουργεί ευεργετικά 
σε επίπεδο πολιτικό, καθώς με γνώμονα την πίστη 
στην αξία του ανθρώπου, καταργούνται τα ολοκλη-
ρωτικά πολιτικά συστήματα, που δε σέβονται την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταπιέζουν την αν-
θρώπινη δημιουργία. 

 

  Κοινωνική, οικονομική, πολιτική ισότητα 

Ο ανθρωπισμός, καθώς πρεσβεύει την ισότητα 
των ανθρώπων σε ένα ατομικό επίπεδο, είναι δυ-
νατόν να επιφέρει κάτι αντίστοιχο σε ένα κοινωνι-
κό επίπεδο, εξαλείφοντας κάθε τύπου ανισότητα, 
που διαχωρίζει τους ανθρώπους σε ανώτερους και 
κατώτερους. 

 

 

Στον επίλογο βγάζουμε ένα συμπέρασμα από όσα αναπτύξαμε πα-
ραπάνω και τονίζουμε το ρόλο και τη σημασία του ανθρωπισμού στη ζωή 
του ανθρώπου και της κοινωνίας. 
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Ενδεικτικός επίλογος 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι ο ανθρωπισμός αποτελεί μια πολύ σημα-
ντική αρχή και αξία. Στη σημερινή εποχή η συνεχής πρόοδος της τεχνολο-
γίας έχει οδηγήσει τους ανθρώπους στην υιοθέτηση μιας υλιστικής νοο-
τροπίας. Είναι απαραίτητο ο καθένας να διατηρήσει τις βασικές ανθρωπι-
στικές αξίες στη ζωή του, προκειμένου να μη χάσει εξολοκλήρου την αν-
θρωπιά του, λειτουργώντας πάντα με γνώμονα το ατομικό του συμφέρον. 
Το σύνολο των ανθρώπων που ακολουθούν τις αρχές του ανθρωπισμού 
διαμορφώνουν ένα υγιές κοινωνικό σύνολο όπου επικρατεί η ηρεμία, ο υ-
γιής διάλογος και κατ’ επέκταση η συνεχής πρόοδος σε όλους τους τομείς. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 4ο  

 
“Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ανθρωπότητα σημείωσε τα τελευταία χρόνια αξιό-
λογη πρόοδο σε πολλούς τομείς της ζωής της, ιδιαίτερα στις λεγόμενες αναπτυγ-
μένες χώρες. Σε ένα άρθρο για τη σχολική σας εφημερίδα να διατυπώσετε τις 
απόψεις σας αναφορικά με το αν η γενικότερη ανάπτυξη έχει προστατέψει ή όχι, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα; 
 
Η κεντρική έννοια του θέματος αφορά στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ανθρωπότη-
τα σε πολλούς τομείς της ζωής. Με αυτό το δεδομένο θα ασχοληθούμε στον πρόλογο 
της έκθεσής μας. Το ζητούμενο του θέματος είναι το εξής: πόσο η σύγχρονη πρόοδος 
έχει συμβάλει στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων; 
 
 Βασική έννοια:  Η γενική ανάπτυξη της ανθρωπότητας σε

συνδυασμό με το σεβασμό των ανθρώπινων
δικαιωμάτων. 

Ανθρώπινα δικαιώματα 
 
 

 Πρόκειται για αρχές που δικαιούται ο άνθρω-
πος να απολαμβάνει ως μέλος ενός κοινωνικού
συνόλου: ελευθερίας έκφρασης, διαλόγου, ερ-
γασίας, περίθαλψης, κ.ά. 

 Βασικός άξονας ανάπτυξης: Η γενικότερη ανάπτυξη έχει προστατέψει τα
ανθρώπινα δικαιώματα; 
 
Επιχειρήματα θετικά και αρνητικά 
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Στον πρόλογο μπορούμε να αναφερθούμε στο ευρύτερο πλαίσιο ανά-
πτυξης των χωρών στο υλικό επίπεδο. 

Ενδεικτικός πρόλογος 
 

 

Πράγματι, στη σημερινή εποχή χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας και 
της επιστήμης οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να αποκτήσουν πολλά υλικά α-
γαθά, ικανοποιώντας έτσι, την καταναλωτική τους επιθυμία, που αποτελεί 
άλλωστε, το χαρακτηριστικό στοιχείο των προηγμένων κοινωνιών. Υπάρχει 
μια έντονη τάση να ικανοποιούνται οι υλικές απαιτήσεις και ανάγκες, χωρίς 
να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον εσωτερικό κόσμο και την πνευματικότητα  
του ανθρώπου. Οι στόχοι, με άλλα λόγια, των ανθρώπων είναι σήμερα περισ-
σότερο επιφανειακοί και πρόσκαιροι για την ικανοποίηση αντικειμενικών ή 
ακόμη και επίπλαστων υλικών αναγκών. 

 
1) Τα θετικά στοιχεία 
της ανάπτυξης των 
κοινωνιών 

 
 
Σίγουρα η γενικότερη ανάπτυξη έχει προσφέρει 
πολλά θετικά στοιχεία στη ζωή του ανθρώπου: 

  Άνοδος του βιοτικού επιπέδου, βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 
Ο άνθρωπος κατάφερε χάρη μέσα από την ε-

παγγελματική του ανέλιξη να αναβαθμίσει το βιοτι-
κό του επίπεδο, προσδίδοντάς του την απαραίτητη 
ποιότητα. 

 
  Κατοχύρωση κοινωνικής πρόνοιας, ασφάλισης, 

δικαιώματος εργασίας και αμοιβής 
Ο άνθρωπος σήμερα, ύστερα βέβαια, από 

πολλούς αγώνες απολαμβάνει βασικά δικαιώματα 
σε επίπεδο εργασίας και κοινωνικών παροχών. 

 

 

  ∆ιεύρυνση της εκπαίδευσης και δημοκρατική 
οργάνωση της κοινωνίας 

Στη σημερινή εποχή, στους κόλπους των 
σύγχρονων κρατών η εκπαίδευση δεν αποτελεί πια 
προνόμιο των λίγων, ενώ στα πλαίσια της δημοκρα-
τικής οργάνωσης επικρατεί η ελευθερία της έκ-
φρασης, που απελευθερώνει το λόγο και τη σκέψη 
του ανθρώπου. 
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2) Τα αρνητικά στοι-
χεία της γενικότερης 
ανάπτυξης 

 
 
Από την άλλη πλευρά, ο άκρατος υλικός ευδαιμονι-
σμός που επικρατεί τη σημερινή εποχή έχει οδηγή-
σει καθημερινά στην καταπάτηση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. 
 

 Η ευημερία δεν αγγίζει όλα τα κοινωνικά 
στρώματα. 

Έτσι, από τη μια υπάρχουν εκείνοι που διαθέτουν 
οικονομική άνεση και μπορούν να κινηθούν με άνε-
ση και από την άλλη, εκείνοι που δε διαθέτουν ούτε 
τα στοιχειώδη για την επιβίωσή τους. 

  

  Υλιστική – χρησιμοθηρική αντίληψη του σύγχρο-
νου ανθρώπου 

Οι περισσότεροι πολίτες έχουν ενστερνιστεί από-
λυτα το μοντέλο του καταναλωτισμού, θεωρώντας 
ότι όσα περισσότερα αγαθά διαθέτουν, τόσο πιο 
ευτυχισμένοι γίνονται. Απομονώνονται, λοιπόν, 
στον κυνήγι του υλικού τους συμφέροντος, αδιαφο-
ρώντας για τους γύρω τους, για τους ανθρώπους 
εκείνους που δυστυχούν. 
 

 

 
 

 Αδιαφορία τους κράτους για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση ή την πρόνοια των πολιτών 

Η κρατική εξουσία συχνά αδιαφορεί ή ολιγωρεί α-
πέναντι στα αιτήματα της κοινωνίας. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να καταπατούνται βασικά δικαιώματα 
των ανθρώπων και η τεχνολογική ανάπτυξη να μη 
συμβαδίζει με την ευημερία της κοινωνίας. 

 
 

Στον επίλογο βγάζουμε ένα συμπέρασμα με βάση τα όσα έχουμε 
αναπτύξει στο κύριο θέμα. Μπορούμε να τονίσουμε την απομάκρυνση του 
σύγχρονου ανθρώπου από ουσιαστικές αξίες όπως είναι αυτή του ανθρω-
πισμού. 
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Ενδεικτικός επίλογος 
 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνί-
ας έχουν σημειωθεί σημαντικά επιτεύγματα που συμβάλλουν στην αναβάθ-
μιση της ζωής του ανθρώπου. Όμως, το γεγονός της γοργής τεχνολογικής 
ανάπτυξης είναι εκείνο που ωθεί τον άνθρωπο στο διαρκές κυνήγι της υλι-
κής ευδαιμονίας. Το γεγονός αυτό έχει απομακρύνει την ανθρώπινη σκέψη 
από ουσιαστικές αρχές και αξίες με βασική εκείνη του ανθρωπισμού και 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Συχνά τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπα-
τούνται στο όνομα του συμφέροντος και του υλικού κέρδους. Επιβάλλεται η 
όλη ανάπτυξη να αποβλέπει στη βελτίωση του τρόπου ζωής των ανθρώ-
πων, να είναι σύμμαχος και όχι αντίπαλός τους. Μόνο έτσι η γενικότερη 
πρόοδος θα είναι εποικοδομητική και ουσιαστική. 

 
 

ΘΕΜΑ 5ο  

 
“Σε μια εποχή με μεγάλο έλλειμμα ανθρωπιάς έχει σημασία να οργανώνονται 

εκδηλώσεις που βοηθούν όσους συνανθρώπους μας το έχουν ανάγκη. Να γράψετε 
ένα άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου σας, όπου θα εξηγείτε γιατί πρέπει να 
στηρίζονται τέτοιες προσπάθειες. Παράλληλα, να αναφερθείτε στη συμβολή της 
παιδείας στην καλλιέργεια της ανθρωπιστικής συνείδησης ιδιαίτερα των νέων”. 

 
Η κεντρική έννοια του θέματος αφορά από τη μια στην έλλειψη ανθρωπιάς σήμε-

ρα και από την άλλη στην αναγκαιότητα οργάνωσης εκδηλώσεων, που θα βοηθούν ό-
λους, όσοι το έχουν ανάγκη. Με αυτό το δεδομένο θα ασχοληθούμε στον πρόλογο της 
έκθεσής μας. Τα ζητούμενα του θέματος είναι δύο: 1) οι λόγοι που πρέπει να στηρίζο-
νται σε τέτοιες φιλανθρωπικές προσπάθειες, 2) ο τρόπος της συμβολής της παιδείας 
στην καλλιέργεια της ανθρωπιστικής συνείδησης των νέων. 
 
 Βασική έννοια: Έλλειψη ανθρωπιάς: έλλειψη ενδιαφέροντος 

και ευαισθητοποίησης απέναντι στο συνάν-
θρωπό μας. 
Ανθρωπισμός: η αντίληψη, η νοοτροπία, που 
θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το σε-
βασμό απέναντί του 

 Βασικός άξονας ανάπτυξης: 
 

1) Γιατί πρέπει να στηρίζονται ιδιαίτερα 
σήμερα οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις 
2) Πώς μπορεί να καλλιεργήσει η παιδεία το 
ανθρωπιστικό ιδεώδες στους νέους. 
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Στον πρόλογο μπορούμε να αναφερθούμε από τη μια στη σημερινή 
εποχή των αλλαγών, της τεχνολογικής προόδου, που έχει μηχανοποιήσει 
τον άνθρωπο και τον έχει κάνει να χάσει την ανθρωπιά του και από την άλ-
λη στην ανάγκη που έχουν πολλοί συνάνθρωποί μας από τη βοήθεια και τη 
στήριξή μας. 

Ενδεικτικός πρόλογος 
 

 

Η εποχή μας με τις αντιφάσεις της και τα πολυσύνθετα προβλήματα 
απαιτεί όλο και περισσότερο την επίδειξη και την προσφορά της ανθρωπιάς 
όλων προς τους συνανθρώπους μας. Σε κάθε κοινωνία συναντά κανείς αν-
θρώπους, που για διάφορους λόγους χρειάζονται τη βοήθειά μας και τη συ-
μπαράστασή μας, υλική και ηθική. Είναι επομένως απαραίτητο να οργανώνο-
νται εκδηλώσεις στήριξης των συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη, κα-
θώς έτσι αποδεικνύεται η βαθύτερη αξία του ανθρωπισμού και η κοινωνική 
συνείδηση του ατόμου. Η παιδεία, μάλιστα, συμβάλλει ιδιαίτερα στην καλλιέρ-
γεια της ανθρωπιστικής συνείδησης των νέων, εφόσον αυτοί είναι το μέλλον 
και η ελπίδα του κόσμου και οι φορείς της διαμόρφωσης του ανθρωπισμού 
των επόμενων γενεών. 

 
Άνθρωποι που έχουν 
την ανάγκη μας 

 
 Άτομα με ειδικές ανάγκες/ικανότητες 
 Θύματα πολέμων ή εμφύλιων συρράξεων 
 Πολιτικοί και οικονομικοί πρόσφυγες 
 Άποροι 
 Θύματα ανίατων ασθενειών και χρόνιων παθή-
σεων 

 Ναρκομανείς / αλκοολικοί / «εξαρτημένα» άτο-
μα 

 Εγκαταλελειμμένοι ηλικιωμένοι 
 Ορφανά παιδιά 
 Άστεγοι 
 Θύματα σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης, 
κ.ά. 

 

Εκδηλώσεις στήριξης 
των συνανθρώπων μας 
που έχουν ανάγκη 

 
 

 Έρανοι 
 Συσσίτια 
 ∆ιοργάνωση ανθρωπιστικών-τηλεοπτικών ραδι-
οφωνικών «μαραθωνίων» 

 ∆ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυ-
λίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές 
προβολές, αθλητικοί αγώνες, κ.ά.) 

 Ενίσχυση των προγραμμάτων εθελοντισμού, κ.ά. 
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Γιατί πρέπει να στηρί-
ζονται τέτοιες προ-
σπάθειες; 

 
 

 Καλλιεργούν, μορφώνουν και εξημερώνουν 
πνευματικά τον άνθρωπο 

 Ολοκληρώνουν την προσωπικότητα του ατόμου 
 Εφοδιάζουν με ατομικές και κοινωνικές αρετές 
(αλληλεγγύη, σεβασμός του συνανθρώπου, δη-
μοκρατικές αρχές, κ.ά.) 

 Καλλιεργούν τις ανθρωπιστικές αξίες (ελευθε-
ρία, αγάπη, δικαιοσύνη, αλήθεια, ειρήνη, δημο-
κρατία, αξιοπρέπεια, ακεραιότητα, υπευθυνότη-
τα, ευσυνειδησία, σεβασμός, κ.ά.) 

 ∆ημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και κοινω-
νικής προόδου σ’ ένα υγιές και αλληλέγγυο κοι-
νωνικό περιβάλλον 

 Ευαισθητοποιούν και εκπολιτίζουν τον άνθρω-
πο 

 ∆ιδάσκουν στους νέους την αξία της κοινωνι-
κής αλληλεγγύης και της ανθρωπιστικής συ-
νείδησης 

Η συμβολή της παι-
δείας στην καλλιέργεια 
της ανθρωπιστικής 
συνείδησης των νέων: 

 
 
 
Η σωστή παιδεία είχε κοινωνικό και ανθρωπιστικό 
περιεχόμενο. Έχει στενή σύνδεση με την πραγματι-
κότητα και συνηθίζει το παιδί στην ομαδική ζωή. 
 
Μαθαίνει στο νέο: 

 να σκέφτεται και να εργάζεται για τους άλλους 
 να αναζητά την ευτυχία του μέσα στην ευτυχία 
του άλλου 

 να αγωνίζεται για την όλο και μεγαλύτερη βελ-
τίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής 

 να απλώνει την ανθρωπιστική του διάθεση σε 
ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο στα συγγενικά 
ή φιλικά του πρόσωπα 

 να παλεύει για την ευτυχία όλων των ανθρώ-
πων 

 να θεωρεί όλους τους ανθρώπους κάθε φυλής 
και εθνικότητας ως αδελφούς και φίλους. 
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Στον επίλογο βγάζουμε ένα συμπέρασμα με βάση τα όσα έχουμε α-
ναπτύξει στο κύριο μέρος της έκθεσής μας. Μπορούμε να τονίσουμε την α-
ναγκαιότητα ακόμη και σήμερα της οργάνωσης φιλανθρωπικών εκδηλώσεων 
στο όνομα της στήριξης όσων το έχουν ανάγκη. 

Ενδεικτικός επίλογος 

 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη σημε-
ρινή εποχή που χρειάζονται τη στήριξη και τη βοήθειά μας, προκειμένου να 
επιβιώσουν αλλά και να δημιουργήσουν. Οι εκδηλώσεις ανθρωπιστικού περι-
εχομένου μπορούν να διοργανώνονται τόσο με κρατική όσο και με ιδιωτική 
πρωτοβουλία. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι απόλυτα θετικό 
για όλους, όσοι περνούν δύσκολες στιγμές και έχουν ανάγκη από ανθρώπινο 
ενδιαφέρον και προσοχή. 

 
 
 

ΘΕΜΑ 6ο  

 
“Πνευματικοί άνθρωποι και ανθρωπισμός. Τι ρόλο μπορούν να παίξουν οι πνευ-

ματικοί άνθρωποι στην εκπλήρωση των ανθρωπιστικών στόχων;”. 
 
Η κεντρική έννοια του θέματος αφορά στους πνευματικούς ανθρώπους και τον αν-

θρωπισμό. Μ’ αυτό το δεδομένο θα ασχοληθούμε στον πρόλογο της έκθεσής μας. Το 
ζητούμενο είναι ένα: πώς μπορούν να βοηθήσουν οι πνευματικοί άνθρωποι στην εκ-
πλήρωση των ανθρωπιστικών στόχων; 

 
 Βασική έννοια:  Πνευματικοί άνθρωποι 

 
 

Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα πνευμα-
τικά ζητήματα της εποχής τους και τα ερευ-
νούν από διάφορες οπτικές γωνίες, οι άνθρω-
ποι των γραμμάτων, των τεχνών και της επι-
στήμης 

 Ανθρωπιστικοί στόχοι 
 
 
Οι στόχοι που αποσκοπούν στην προστασία 
του ίδιου του ανθρώπου (σεβασμός, δικαιοσύ-
νη, ελευθερία, πρόνοια, περίθαλψη, κ.ά.) 

 Βασικός άξονας ανάπτυξης: 
 

1) Πνευματικοί άνθρωποι: Πώς αντιμετωπί-
ζουν την ιδέα του ανθρωπισμού; 
2) Πώς μπορούν να συμβάλλουν έτσι ώστε 
να ικανοποιηθούν οι ανθρωπιστικοί στόχοι; 
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Στον πρόλογο μπορούμε να μιλήσουμε γενικά για το ρόλο των πνευ-
ματικών ανθρώπων στην κοινωνία. 

Ενδεικτικός πρόλογος 

 

Οι πνευματικοί άνθρωποι είναι εκείνοι που με τις ουσιαστικές γνώσεις 
που διαθέτουν, μπορούν να κρίνουν, να αξιολογήσουν με ευρύτητα πνεύματος 
κάθε θέμα που αφορά στην κοινωνία. Οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν την 
ικανότητα μέσα από αξιολογικές κρίσεις να προτείνουν αποτελεσματικές λύ-
σεις, βγάζοντας τον άνθρωπο από τα αδιέξοδά του. 

 
1)Πνευματικοί άνθρω-
ποι και ανθρωπισμός 

 
 
Ο ουσιαστικά πνευματικός άνθρωπος δε στοχάζε-
ται μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους 
άλλους. Θεωρεί ότι το έργο του δεν είναι μόνο 
πνευματικό, αλλά και κοινωνικό. 
Οι σκέψεις του, δηλαδή, αποβλέπουν στο να αφυ-
πνίσουν τον ίδιο τον άνθρωπο, να τον διαφωτίσουν, 
να τον κρατήσουν σε εγρήγορση, να τον απελευθε-
ρώσουν από το φόβο και τη δεισιδαιμονία. 
 
Άρα: ο πνευματικός άνθρωπος δίνει ανθρωπιστική 
διάσταση στο έργο του, στην αποστολή του. 

 

  

2)Ποιοι είναι οι αν-
θρωπιστικοί στόχοι; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 η αγάπη 
 η δικαιοσύνη 
 η ισότητα 
 η ισοτιμία 
 η ελευθερία 
 η δημοκρατία 
 η ειρήνη 
 η φιλία  
 ο αλληλοσεβασμός 
 η απαλλαγή από ρατσιστικές αντιλήψεις και 
προκαταλήψεις 

 η πρόνοια 
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3) Πώς μπορούν οι 
πνευματικοί άνθρωποι 
να βοηθήσουν στην 
πραγμάτωση των αν-
θρωπιστικών στόχων 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ∆ημοσίευση άρθρων σε εφημερίδα. 
Στα άρθρα αυτά οι πνευματικοί άνθρωποι είναι κα-
λό να αναφέρονται στην αξία και την αναγκαιότητα 
του ανθρωπισμού στις μέρες μας. 
 

 Συμμετοχή σε εκπομπές ραδιοφωνικές - τηλε-
οπτικές. 

Σε αυτές τις εκπομπές οι πνευματικοί άνθρωποι 
είναι απαραίτητο να αναπτύσσουν πειστικά, ισχυρά 
επιχειρήματα υπέρ του ανθρωπιστικού ιδεώδους, 
προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν το κοινό τους. 
 

 Ενεργό δράση στο πλευρό των ανθρωπιστικών 
οργανώσεων. 

Με το παράδειγμά τους οι πνευματικοί άνθρωποι 
θα καταφέρουν να αφυπνίσουν τους πολίτες στην 
κατεύθυνση των ανθρωπιστικών ιδανικών 
 

 Προσέγγιση του απλού λαού 
Οι πνευματικοί άνθρωποι είναι καλό να αναλάβουν 
έναν ενεργητικό ρόλο κοντά στον απλό άνθρωπο 
και όχι κρατώντας την απόσταση της αυθεντίας. 
Έτσι, θα μπορέσουν να διαφωτίσουν τον άνθρωπο 
και να τον καθοδηγήσουν στο σωστό ανθρωπιστικό 
έργο. 

 
 

Στον επίλογο βγάζουμε ένα γενικό συμπέρασμα με βάση τα όσα έ-
χουμε αναπτύξει στο κύριο μέρος της έκθεσής μας. Μπορούμε να τονίσουμε 
τα θετικά αποτελέσματα της δράσης των πνευματικών ανθρώπων σε επί-
πεδο ανθρωπιστικό. 

Ενδεικτικός επίλογος 

 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι ο ρόλος των πνευματικών ανθρώπων 
στην ικανοποίηση των ανθρωπιστικών στόχων μπορεί να αποβεί καίριος. Η 
συντονισμένη δράση των φωτισμένων αυτών ανθρώπων και η αξιοποίησή 
τους σε σημαντικές θέσεις μπορούν να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, 
εξαλείφοντας την άδικη και παράνομη καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιω-
μάτων. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Παιδιά, παρακάτω παραθέτουμε τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τον τρό-

πο που δίνονται τα θέματα στις εξετάσεις. Καλό θα είναι να προσπαθήσετε να απαντή-
σετε μόνοι σας στις παρατηρήσεις που ακολουθούν τα κείμενα και στη συνέχεια να ε-
λέγξετε τις απαντήσεις σας με βάση τις απαντήσεις που δίνονται στις σελίδες 60-71 
αυτού του τεύχους. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Το Ανθρωπιστικό Ιδανικό 
 

Όπως το κάθε άτομο χρειάζεται ένα σκοπό στη ζωή του για να πάρει νόημα η ζωή 
αυτή, για να συντονίζει όλες του τις προσπάθειες προς μια ενιαία κατεύθυνση και να 
το βοηθά εντείνοντας τις δυνάμεις του να γίνεται ολοένα καλύτερο, το ίδιο και ένας 
ολόκληρος λαός. Αλλιώς, άτομο και λαός αφήνονται στην τύχη και ζουν ζωή της στιγ-
μής, χωρίς προοπτική και ελπίδα για πρόοδο πραγματική. Όπως, όμως, στο άτομο ο 
σκοπός της ζωής του είναι δυναμογόνος όταν πηγάζει από μέσα του, από τις δικές του 
ανάγκες και δυνατότητες, έτσι και για το λαό. Κι αυτόν μπορεί να τον συγκινήσει και να 
τον εμπνεύσει μονάχα ένα ιδανικό που ριζώνει στο δικό του χώμα και στη δική του 
φυσική ζωή. Ιδανικό, δηλαδή, που πηγάζει από την ιστορία του και τη ζωντανή του 
παράδοση, που ταιριάζει με την ψυχολογία του, με τον τόπο του και τις ανάγκες που 
δημιουργεί. 

Τέτοιο ιδανικό βγαλμένο μέσα από το ελληνικό χώμα και την ιστορία του λαού του 
είναι ο ανθρωπισμός. Ανθρωπισμός θα ειπεί να πλάθομε ανθρώπους με γερό και ω-
ραίο σώμα, με καθαρό στοχαστικό νου, με δυνατή θέληση και σεβασμό και αγάπη στους 
συνανθρώπους των. Ανοιχτομάτες που είναι σε θέση να κρίνουν οι ίδιοι υπεύθυνα όσα 
προβλήματα τους παρουσιάζει η ατομική και ομαδική ζωή τους, χωρίς να παρασύρο-
νται σαν άβουλη αγέλη από τον πρώτο δυνατό ή δημαγωγό της ημέρας  ανθρώπους 
ικανούς να εξασφαλίζουν οι ίδιοι με την προσωπική τους εργασία τους υλικούς όρους 
της ζωής των, όσοι χρειάζονται για να κρατιέται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να κατα-
φάσκουν ελεύθερα τις δεσμεύσεις που επιβάλλει η ομαλή συμβίωση με τους συναν-
θρώπους των και η προκοπή τους  ικανούς να οργανώσουν τη ζωή της λαϊκής ολότη-
τας όπου ανήκουν έτσι, που και τα άτομα και η ολότητα να προκόβουν και να καλυτε-
ρεύουν όλο και περισσότερο το επίπεδο της υλικής και πνευματικής των ζωής  για την 
προκοπή της να μη ρίχνουν την ευθύνη σε άλλους ή και στην τύχη, παρά να νιώθουν 
τον εαυτό τους όχι μόνο συνυπεύθυνο με τους φυσικούς ηγέτες αλλά και ως τον κυρί-

   Ε΄ 
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ως υπεύθυνο  να βάζουν γι’ αυτή κάθε δυνατή προσπάθεια, δίνοντας οι ίδιοι την κα-
τεύθυνση και υπερνικώντας εσωτερικές και εξωτερικές αντίθετες δυνάμεις, και να 
είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν γι’ αυτή όχι μόνο την ησυχία και τη βολή τους παρά στην 
ανάγκη και τη ζωή τους την ίδια. Ανθρώπους, δηλαδή, που έχουν υψωθεί από το ζωι-
κό στο ανθρώπινο επίπεδο, που έχουν δουλέψει μέσα τους όσο γίνεται το ανθρώπινο 
βάθος και που πραγματικά ελεύθεροι στέκουν μοίρα στη μοίρα τους. 

Ανθρωπισμός δε θα ειπεί ισοπέδωση των ατόμων σε μια πολιτεία. Ο κάθε πολίτης 
έχει βέβαια δικαίωμα να ζήσει και να αναπτύξει ελεύθερα τον εαυτό του μέσα στα όρια 
που επιβάλλουν σε όλους οι δεσμεύσεις για την ομαλή ομαδική συμβίωση ενός λαού και 
την προκοπή του· να τον αναπτύξει μάλιστα σύμφωνα με το φυσικό του, γιατί μόνον 
έτσι μπορεί και τον ψυχικό του κόσμο να δουλέψει βαθύτερα και στην πιο μεγάλη από-
δοση να φτάσει. Από την άποψη, δηλαδή, του δικαιώματος για τη συντήρηση και την 
ελεύθερη ανάπτυξη της υλικής και πνευματικής των ζωής, όλοι είναι ίσοι. Η ισότητα 
όμως αυτή δεν εξαφανίζει τις φυσικές διαφορές ανάμεσα στα άτομα, διαφορές και ως 
προς την ψυχοσύσταση και ως προς τις ικανότητες και τη δυναμικότητα του καθενός. 
Αναγκαία συνέπεια των διαφορών αυτών σε μια πολιτεία καλά οργανωμένη είναι ο κα-
θένας να παίρνει μέσα σ’ αυτή τη θέση που του έχει ορίσει το φυσικό του και όχι η 
κοινωνική και οικονομική θέση του σπιτιού του, και στις ηγετικές θέσεις σε όλους 
τους κλάδους της δημόσιας ζωής ν’ ανεβαίνουν εκείνοι που πραγματικά αξίζουν γι’ αυ-
τές. Συνέπεια, δηλαδή, είναι η σωστή ιεραρχία των προσωπικών αξιών, ιεραρχία που 
όχι μόνο θ’ αναγνωρίζει ο κάθε πολίτης, παρά θα βοηθά και στο στήσιμό της. 

Όπως τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους, έτσι και οι λαοί. Τις διαφορές αυτές δεν 
τις αρνείται το ανθρωπιστικό ιδανικό, αρνείται όμως το χωρισμό των λαών σε λαούς 
κυρίων και λαούς σκλάβων ή λαούς που πρέπει να εξοντωθούν. Γι’ αυτό όλοι οι λαοί 
έχουν την ανθρώπινή τους αξία, την αξία του ανθρώπου και όλοι έχουν το ίδιο δικαί-
ωμα να ζήσουν ανθρωπινά και ν’ αναπτύξουν τον εαυτό τους ελεύθερα. Αλλά κι εδώ 
εννοούμε την ελευθερία μέσα στα όρια που ορίζουν όσες δεσμεύσεις επιβάλλει σε όλα 
ανεξαιρέτως τα κράτη αυτό το ίδιο ανθρωπιστικό ιδανικό· η ελεύθερη μάλιστα ανάπτυ-
ξή τους πλουτίζει ποικιλότροπα και υψώνει τη ζωή γενικά της ανθρωπότητας και τον 
πολιτισμό της. 
 

Αλέξανδρος ∆ελμούζος 
Το Ανθρωπιστικό Ιδανικό,  

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου σε 120 -150 λέξεις. 

Μονάδες 25 

 

Β1. «Αναγκαία συνέπεια των διαφορών… και οικονομική θέση του σπιτιού του»: 
Να σχολιάσετε την άποψη του συγγραφέα σε μια παράγραφο 80 - 100 λέξεων. 

Μονάδες 10 

 

Β2. α) Με το β’ συνθετικό των παρακάτω λέξεων να σχηματίσετε μια νέα λέξη (απλή 
ή σύνθεση): 

άβουλος, δημαγωγός, δυναμογόνος, ψυχοσύσταση 

β) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμέ-
νου: 

βοηθά, πηγάζει, δεσμεύσεις, προκοπή, ηγετικές 

Μονάδες 10 

 

Β3. Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου.  Να αιτιολογήσε-
τε την άποψή σας. 

Μονάδες 5 

 

Γ. Σε ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στην τοπική εφημερίδα να αναφερθείς στους 
στόχους που θα πρέπει να θέτει και να προσπαθεί για την επίτευξή τους ένας 
ανθρωπιστής. (400-500 λέξεις) 

Μονάδες 50 
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22οο   ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ   ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ   

  
ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως νοητική οντότητα 

 
Το να θεωρούμε ότι είμαστε όλοι ίδιοι δεν είναι μόνο απλοϊκό αλλά έρχεται σε α-

ντίφαση και με την ίδια την εξέλιξη του ανθρώπου. Όπως δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν 
είμαστε όλοι ίσοι. Η ομοιότητα και η ισότητα δεν είναι ούτε φυσικές ούτε φυσιολογικές. 
Είναι ανθρώπινες έννοιες με άλλα λόγια. Πρέπει πρώτα να δεχτούμε ότι αυτές οι έν-
νοιες δεν είναι αυτονόητες για να τις διεκδικήσουμε. ∆ιότι το παράδοξο των ανθρώπι-
νων δικαιωμάτων είναι ότι φαίνονται τόσο φυσιολογικά λες και υπάρχουν εξ ορισμού, 
που η κοινωνία δε θεωρεί αναγκαίο να τα προστατέψει. Όπως πάντα, όμως, η αντίλη-
ψη αλλάζει, όταν αντικρίζει βασικά υπαρξιακά προβλήματα όσο δεν υπάρχει πόλεμος, 
καταπίεση, καταπάτηση, κατοχή, καταστροφή, ο καθένας μπορεί να πιστέψει ό,τι θέ-
λει, όταν όμως η πραγματικότητα της ιστορίας των λαών τον αγγίξει, τότε η πίστη κα-
ταρρέει. 

Αν προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ως θεωρήματα μιας πολύπλοκης 
θεωρίας της ηθικής, τότε συνειδητοποιούμε πόσο δύσκολο είναι να γίνουν ως έννοιες 
κατανοητές από τους περισσότερους. ∆ιότι δεν ανήκουν απλά σε μια πρακτική δικαιο-
σύνη την οποία όλοι ξέρουν πως λειτουργεί με όλες τις σημασίες της λέξης. Η ηθική 
είναι τόσο γενική στις ανθρώπινες επιστήμες που πολλοί τη μπερδεύουν με την ίδια τη 
θρησκεία. Ενώ κατά κάποιο τρόπο η ηθική είναι το ανθρώπινο στοιχείο της θρησκείας. 
Κι αυτή ακριβώς η αφηρημένη τοποθεσία της στη γνώση δυσκολεύει τόσο πολύ τους 
ανθρώπους. 

Ζούμε σε μια περίοδο, όπου όλοι προσπαθούν να παραμερίσουν τα ανθρώπινα δι-
καιώματα προβάλλοντας την ιδέα ότι αποτελούν λεπτομέρειες στις πολεμολογικές δι-
αδικασίες. Αν όμως αυτό ήταν όντως αλήθεια, δε θα υπήρχε αυτή η ανάγκη. Αντιθέ-
τως τα ανθρώπινα δικαιώματα ενοχλούν, διότι υπάρχουν όπου υπάρχουν καταπιεσμέ-
νοι άνθρωποι. ∆εν μπορούν να βάλουν στο περιθώριο την ουσία του ανθρώπου όχι 
γιατί δε γίνεται αλλά γιατί δεν έχει νόημα. Για να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα, οι 
ειδικοί δε μιλούν πια για ανθρώπους, μα για ζωές και εννοούν άψυχα κορμιά που δεν 
ανήκουν καν στην πραγματικότητα, αλλά στις στατιστικές των πολέμων. 

Ενώ με τα ανθρώπινα δικαιώματα η ηθική ασχολείται μόνο και μόνο με την ουσία 
του ανθρώπου. Και αυτή η ουσία είναι βέβαια νοητική, διότι τίποτα άλλο δεν είναι ικα-
νό να συλλάβει την πολυπλοκότητα της. Γι αυτό το λόγο, κάθε υπεύθυνος ενός πολέ-
μου, μιας κατοχής κ.λπ. που προσπαθεί να ξεχάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα για διά-
φορους λόγους, απορρίπτει την ύπαρξη του ανθρώπου. Τότε τι σημαίνει πια η νίκη και 
η ελευθερία; Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η αρχή και το τέλος. ∆ίχως αυτά δεν 
υπάρχουμε ως άνθρωποι. Όπως και δεν υπάρχει άνθρωπος δίχως ανθρωπιά. ∆εν 
είμαστε ίδιοι, δεν είμαστε ίσοι, αλλά όλοι μαζί διαλέξαμε την ιδιότητα των δικαιωμάτων 
και γι’ αυτό είναι ανθρώπινα. 

Ν. Λυγερός 
(http://www.lygeros.org) 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Α. Γράψτε την περίληψη του κειμένου. 

Μονάδες 25 
 
Β1. Σύμφωνα με το κείμενο, τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν φυσικές, αυτονόη-

τες έννοιες; 
Μονάδες 5 

 
Β2. Πώς αντιλαμβάνεστε τη φράση: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αρχή και το 

τέλος. ∆ίχως αυτά δεν υπάρχουμε ως άνθρωποι. Όπως και δεν υπάρχει άνθρω-
πος δίχως ανθρωπιά». Αναπτύξτε τις απόψεις σας σε μια παράγραφο. 

 
Μονάδες 5 

 
Β3. Με ποιον τρόπο αναπτύσσει τα επιχειρήματά του ο συγγραφέας; 

Μονάδες 5 
 
Β4. Γράψτε τα αντώνυμα των υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου. 

Μονάδες 10 
 
Γ. Σε ένα κείμενο 600 λέξεων μιλήστε για την έννοια του ανθρωπισμού και τους τρό-
πους με τους οποίους μπορεί να εκδηλωθεί και να εδραιωθεί. 

Μονάδες 50 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Ανθρώπινα δικαιώματα υπό αμφισβήτηση και συρρίκνωση 
 

Μια ευνομούμενη πολιτεία για να προάγει τον πολιτισμό οφείλει πρωτίστως να έχει 
ένα σύστημα αξιών που προσιδιάζουν στο κράτος δικαίου. Η διασφάλιση των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων αποδεικνύει τον τρόπο διαβίωσης και την ποιότητα που χαρακτηρί-
ζει μια κοινωνία. Αντικατοπτρίζει γενικά τον πολιτισμό και την οργάνωσή της. Ωστό-
σο, από τη μια μεριά παρατηρούμε την κοινωνία να «προοδεύει», τον «πολιτισμό» να 
προάγεται, την τεχνολογική ανάπτυξη να εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και από 
την άλλη γινόμαστε θεατές γεγονότων που εκτυλίσσονται καθημερινά ανά τον κόσμο 
με σενάρια ανείπωτης βαρβαρότητας και ανήκουστης εξευτελιστικής μεταχείρισης αν-
θρώπου από «άνθρωπο». Βλέπουμε να συλλαμβάνονται αυθαίρετα άνθρωποι και να 
φυλακίζονται χωρίς να τους απαγγελθεί κατηγορία και χωρίς να προσαχθούν σε δίκη. 
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Μαθαίνουμε καθημερινά για τα αναρίθμητα θύματα διακρίσεων, βασανισμών, δολοφο-
νιών. Μήπως, τελικά, η σύγχρονη κοινωνία λειτουργεί με γνώμονα ένα σύστημα αντα-
ξιών; 

Αναρωτιέμαι, αν τελικά προάγεται ο πολιτισμός ή μεταλλάσσεται; Έχουν γίνει στο 
παρελθόν σημαντικές επαναστάσεις οι οποίες απέδωσαν καρπούς. Που ως αποτέλε-
σμα είχαν τον περιορισμό της εξουσίας και της επιβαλλόμενης βίας εις βάρος των α-
πλών ανθρώπων, με τη θεσμοθέτηση κειμένων που κατοχυρώνουν και διαφυλάσσουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με την πάροδο του χρόνου, την εξέλιξη της κοινωνίας και 
την εμφάνιση νέων κοινωνικών δεδομένων, διευρύνθηκε η έννοια των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και περιέλαβε και νέες ελευθερίες, όπως την προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων, το δικαίωμα στην πληροφόρηση κ.λπ., με αποτέλεσμα την καθιέρωση 
ενός πιο ευρέος φάσματος νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της ασφαλέστερης 
και πλέον κατοχυρωμένης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, 
υπεγράφησαν διεθνείς συνθήκες, υποσχόμενες τον απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο 
και τα δικαιώματά του, ενώ οι νόμοι του κάθε κράτους προστατεύουν τα συνταγματικά, 
κατοχυρωμένα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. 

Θα έπρεπε συνεπώς να είμαστε ευχαριστημένοι με ό,τι έχουμε καταφέρει, κυρίως 
ως διεθνής κοινότητα. Θα έπρεπε να αισθανόμαστε ασφαλείς, ότι τα ανθρώπινα δι-
καιώματα δεν κινδυνεύουν. Θα έπρεπε να έχουμε τη σιγουριά ότι ο νομικός μας πολι-
τισμός και τα κεκτημένα μας είναι απόλυτα θωρακισμένα. Γιατί όμως τίποτα από όλα 
αυτά δε συμβαίνει; Γιατί συνεχώς παρατηρούμε να συρρικνώνονται τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, οι αξίες και οι ελευθερίες; Γιατί διαρκώς χρησιμοποιούνται μέθοδοι και ε-
ξαγγέλονται τακτικές που παραπέμπουν σε μεσαιωνική περίοδο; Και, κυρίως, γιατί δεν 
αντιδρούν και δε λαμβάνουν μέτρα οι θεσμοθετημένοι φορείς; Μήπως τελικά όλα αυτά 
τα διεθνή και λοιπά κείμενα έχουν τεθεί για να αποτελέσουν τη βιτρίνα ενός συστήμα-
τος που εξακολουθεί διαχρονικά να βάλλει ενάντια στον άνθρωπο, τον απλό –μέσο– 
καθημερινό πολίτη, προσπαθώντας να τον αφοπλίσει από το κυριότερο όπλο του που 
είναι ο αυτοσεβασμός του και η αυτοεκτίμησή του; Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να τον 
χειραγωγήσει και να τον κατευθύνει σε δρόμους προκαθορισμένους που οδηγούν ίσως 
σε αδιέξοδο. Και όλα αυτά γιατί; Προπάντων για το οικονομικό όφελος. Για την ενδυ-
νάμωση και την παγίωση της παντοκρατορίας των ισχυρών οικονομικών παραγόντων 
της υφηλίου. Και τελικά, όλα τα πολλά υποσχόμενα κείμενα παραμένουν άνευ ουσίας, 
αφού δεν επιφέρουν καμία απολύτως συνέπεια για όποιον τα περιφρονεί και τα παρα-
βιάζει. 

Θα πρέπει, επομένως, να συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο που μας απειλεί, που 
στρέφεται ξεκάθαρα πλέον εναντίον της οντότητός μας, της νοημοσύνης μας, της ψυ-
χής μας, του δικαιώματός μας στη ζωή. 

Θα πρέπει όλοι να απορρίψουμε αυτή την εικόνα του δήθεν πολιτισμού και να α-
ξιώσουμε για τον εαυτό μας, αλλά και για τις επόμενες γενιές, το σεβασμό στην αξία 
μας, το σεβασμό στα δικαιώματά μας και να αντιδρούμε συνεχώς με δύναμη ψυχής σε 
κάθε προσπάθεια κατάλυσής τους. 

Θα πρέπει ενωμένοι να επιβάλλουμε το σεβασμό στις αξίες που προσδιορίζουν και 
ξεχωρίζουν τον άνθρωπο από οποιοδήποτε άλλο ον στον πλανήτη και να αγωνισθούμε 
για έναν κόσμο ειρηνικό, που μόνο ο αλληλέγγυος σεβασμός μεταξύ των ανθρώπων 
μπορεί να δημιουργήσει. 
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Θα πρέπει να πάψουμε να είμαστε αδιάφοροι. Η αδιαφορία ισοδυναμεί με ενοχή και, 
συνεπώς, είναι το ίδιο καταστροφική με κάθε βλαπτική ενέργεια που οδηγεί στη δια-
σάλευση της ειρήνης και την κατάρρευση της νομιμότητας. 

Ως υπεύθυνοι πολίτες και με σεβασμό στους νόμους, οφείλουμε να αξιώνουμε την 
απόλυτη εφαρμογή τους και την υπαγωγή σε αυτούς όλων των υπευθύνων για κάθε 
ταπεινωτική, εξευτελιστική, απάνθρωπη μεταχείριση ανθρώπου, για κάθε απαξιωτική 
αντιμετώπιση, που οδηγεί στην καταπάτηση των –ύστερα από τόσους αγώνες θεσμο-
θετημένων– ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μόνο έτσι θα μπορέσει όχι μόνο να αποδοθεί 
δικαιοσύνη για όποιο έγκλημα διαπράττει άνθρωπος εναντίον ανθρώπου, αλλά θα απο-
τελέσει και φραγμό στην ασύδοτη πολιτική που εφαρμόζεται. 

 
(Tου ∆ημήτρη Παξινού - Προέδρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 

www.kathimerini.gr)  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου. 
Μονάδες 25 

 
Β1. Ποια αντίφαση παρατηρείται στη σημερινή εποχή της διαρκούς εξέλιξης και ανά-

πτυξης σε σχέση με το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων; 
Μονάδες 5 

 
Β2. Για ποιο λόγο, σύμφωνα με το κείμενο, σήμερα καταπατούνται τα ανθρώπινα δι-

καιώματα; Ποια πρέπει να είναι η στάση των πολιτών; 
 

Μονάδες 5 
 
Β3. Γράψτε τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων του κειμένου: προάγει, πληροφόρη-

ση, εξαγγέλλονται, διασάλευση, αντικατοπτρίζει. 
Μονάδες 5 

 
Β4. Γράψτε τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων του κειμένου: συρρικνώνονται, ειρη-
νικό, ασύδοτη, ραγδαίους, ταπεινωτική. 

Μονάδες 10 
 

Γ. Σε ένα άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου σας, μιλήστε για την ανθρωπιστική 
παιδεία και τους στόχους της. 

Μονάδες 50 
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44οο   ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ   ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ   
  

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

«Η ελπίδα δεν είναι κουτί ασπιρίνης» 
 
-Πρέσβης Ανθρωπιστικών ιδεών. Πώς αντηχεί αυτό μέσα σας; 
«Θα έλεγα πως μια έκφραση τυποποιημένη σε μερικές ανθρωπιστικές οργανώσεις. 
Όταν ακούω τη λέξη φαντάζομαι τον εαυτό μου με φράκο που δεν έχω φορέσει ποτέ. 
Εκείνο που ηχεί μέσα μου είναι μία ακόμη ευθύνη στους ώμους μου για ν’ ανταποκριθώ 
στο χρέος μου απέναντι στον απλό άνθρωπο». 
 
-Η επαφή με το έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα τι διδάσκει; 
-∆ιδάσκει ότι επιτέλους, υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον παρανοϊκό κόσμο. Υπάρ-
χουν άνθρωποι με ευαισθησία, με αλληλεγγύη, με συνείδηση του χρέους. Και οι άν-
θρωποι αυτοί με θυσίες ζωής στις γωνιές του πλανήτη όπου παίζεται η τραγωδία των 
λαών, διδάσκουν ένα υπόδειγμα ζωής και απλότητας». 
 
 
-Ο ουμανισμός είναι μια λέξη με νόημα στις μέρες μας; 
«Όλες οι μεγάλες έννοιες και οι αξίες κινδυνεύουν και από τη φθορά που υφίστανται. 
Όλοι οι ηγέτες μιλάνε για δημοκρατία και ελευθερία αλλά στην πράξη δε βλέπουμε τί-
ποτα. Ο ουμανισμός κινδυνεύει από την πολύ χρήση. Μας ενδιαφέρει δυστυχώς η επι-
φάνεια και όχι το βάθος. Και αυτό είναι ένα σκοτεινό σημείο». 
 
-Μπορούν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να σώσουν τον κόσμο; 
«Όχι δεν μπορούν. Γιατί τα κλειδιά … ανήκουν σε άλλους και αγωνίζονται οι ανθρωπι-
στικές οργανώσεις να περισώσουν ό,τι γίνεται. Τουλάχιστον να μη γίνει κόλαση η ζωή 
μας». 
 
-…Να μετριάσουν ενδεχομένως τον πόνο. Αρκεί αυτό; 
«∆εν αρκεί, αλλά τι περισσότερο μπορούν να κάνουν όταν έχουν να παλέψουν τα ορ-
γανωμένα συμφέροντα, οικονομικά, στρατηγικά και συγχρόνως με την αδιαφορία που 
έχουμε εμείς οι άνθρωποι μπροστά στον πόνο του άλλου. ∆εν ξεχνώ κάτι που μου εί-
πε ένας γιατρός κάποτε ότι ο μόνος πόνος που είναι ανεκτός είναι ο πόνος του άλ-
λου». 
 
-Τι ρόλο μπορούν να παίξουν οι πνευματικοί άνθρωποι στην εκπλήρωση των ανθρω-
πιστικών στόχων; 
«Μπορούν να συμβάλλουν στο έργο των ανθρωπιστικών οργανώσεων για έναν κόσμο 
με κοινωνική δικαιοσύνη. Μπορούν να υψώσουν τη φωνή τους – φωνή διαμαρτυρίας και 
εξέγερσης – οφείλουν να είναι η φωνή αυτών που δεν έχουν. Αυτών που μαστίζονται 
από την πείνα, από εμφύλιους σπαραγμούς. Τα στοιχεία λένε ότι κάθε χρόνο ξοδεύο-
νται πάνω από 4δις δολάρια, δηλαδή, 1δις δραχμές την ημέρα …». 
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-Γιατί πιστεύετε, δεν το βλέπουμε να γίνεται συχνά; 
«Οι ενοχές βλέπετε…» 
 
-Ζητείται ακόμα ελπίς; 
«Η ελπίδα θα έπρεπε να είναι αγαθό εις κοινή χρήση, όπως αναπνέουμε, διότι αλλιώς 
παύουμε να υπάρχουμε. Η ελπίδα δεν έρχεται, έτσι, ως εκ θαύματος. ∆εν μπορείς να 
πας σ’ ένα φαρμακείο, να πεις δώστε μου δύο κουτιά ελπίδα. Θέλει αγώνα ανυποχώρη-
το, προσωπικό και συλλογικό. Σε αυτόν τον αγώνα μας καλούν στην πράξη ο Γιατροί 
χωρίς Σύνορα». 
 
-Αγωνίζομαι «Χωρίς Σύνορα» σημαίνει… 
«Αγωνίζομαι χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς μισαλλοδοξία, χωρίς υπερεθνικισμούς. Α-
γωνίζομαι γιατί σύνορα δεν υπάρχουν ανάμεσά στους απλούς ανθρώπους. Αγωνίζομαι 
για ενωμένα έθνη σ’ όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Αγωνίζομαι με την ψυχή μου για 
κάθε άνθρωπο που βασανίζεται». 
 

Συνέντευξη του Αντώνη Σαμαράκη στον τύπο 
 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης (120-150 λέξεις). 
 

Μονάδες 25 
 
Β1. Με βάση την απάντηση του Αντώνη Σαμαράκη στην πρώτη ερώτηση του δημοσιο-
γράφου, πώς θα τον χαρακτηρίζατε ως άνθρωπο; 

Μονάδες 5 
 
Β2. Να γράψετε τα συνώνυμα των υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου. 

Μονάδες 5 
 
Β3. Πώς θα χαρακτηρίζατε το συνολικό ύφος της συνέντευξης αυτής; 

Μονάδες 5 
Β4. Πώς αντιλαμβάνεστε τη φράση: «ο μόνος πόνος που είναι ανεκτός είναι ο πόνος 
του άλλου». 

Μονάδες 10 
 
Γ. Σε ένα κείμενο 600 λέξεων μιλήστε για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, τους στό-
χους και τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. 

Μονάδες 50 
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Απαντήσεις λεξιλογικών ασκήσεων  
και κριτηρίων αξιολόγησης 

 
α. Απαντήσεις λεξιλογικών ασκήσεων 

 
1. 

θεμελιώδη, απροκάλυπτα, αναγνωρίστηκαν, κατοχύρωση, εκχωρήθηκαν, διεκδική-
σει, καταργήσει. 

 
1. Σε πολλές χώρες τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται απροκάλυπτα. 
2. Αναλαμβάνοντας την καινούρια θέση, της αναγνωρίστηκαν πολλά δικαιώματα 
και της εκχωρήθηκαν υποχρεώσεις. 
3. Η υπουργός αποφάσισε να καταργήσει κάποιες από τις βασικές αρχές του νο-
μοσχεδίου, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των πολιτών. 
4. Κατάφερε να διεκδικήσει το ακίνητο που της είχε μεταβιβαστεί. 
5. Η κατοχύρωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα. 

 
2. 

καταγγέλλει = δημοσιοποιεί (καταγγέλλω: γνωστοποιώ παράνομη κατάσταση ή α-
παράδεκτη συμπεριφορά). 
σκοπίμως = εσκεμμένα 
καταστρατηγούν = παραβιάζουν 
συνιστά = αποτελεί 
αποτίμηση = εκτίμηση 
 
Σύνθετα ρήματα με την πρόθεση κατά: καταφεύγω, καταδικάζω, κατακρίνω, κατα-
λαμβάνω, καταθέτω 

 
3. 

δικαιώνω: δικαίωση 
υποστηρίζω: υποστηρίζω, υποστήριξη 
αναγνωρίζω: αναγνώριση, αναγνωριστικός 
καταθέτω: κατάθεση 
επιβάλλω: επιβολή, επιβλητικός 
διαμορφώνω: διαμόρφωση 

 
4. 

δικαίωμα ≠ υποχρέωση 
αφαιρώ ≠ προσθέτω 
αναδεικνύω ≠ υποθάλπω 
θεσπίζω ≠ καταργώ 

   ΣΤ΄
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υποβιβάζω ≠ αναβαθμίζω 
 
 
5. 

διεκδίκηση = απαίτηση 
παραχώρηση = εκχώρηση 
νόμιμο = συνταγματικό 
διασφαλίζω = προστατεύω 
παραγράφω = ακυρώνω 

 
 

β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 
Α. Περίληψη 

Ο  συγγραφέας αρχικά αναφέρεται στη σημασία των ιδανικών για τη ζωή των ατόμων 
και των λαών. Τονίζει ότι τα ιδανικά, για να εμπνέουν τα άτομα, πρέπει να συμφωνούν 
με τις ανάγκες μας, τις δυνατότητές μας, την ιστορία και την παράδοσή μας. Τις προϋ-
ποθέσεις αυτές πληρεί το ανθρωπιστικό ιδανικό, σύμφωνα με το οποίο τα άτομα δια-
θέτουν δυνατό και ωραίο σώμα, καθαρό μυαλό, ισχυρή θέληση, σεβασμό και αγάπη για 
εμάς και τους συνανθρώπους μας. Επιπλέον, ο ανθρωπισμός σημαίνει κρίση, αυτάρ-
κεια, υπευθυνότητα, ομαδικότητα και ελευθερία. Έτσι, βασικά γνωρίσματα του ανθρω-
πισμού είναι η με μέτρο ελευθερία αλλά και η ισότητα, η οποία μας αναγνωρίζει φυσι-
κές διαφορές. Βασισμένος, λοιπόν, ο καθένας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, κατα-
λαμβάνει τη θέση που του αξίζει και επομένως επικρατεί η αρχή της αξιοκρατίας. Ω-
στόσο, παρότι ο ανθρωπισμός δεν αίρει φυσικές μας διαφορές, η διαφορετικότητα δε 
λειτουργεί ως βάση για την αξιολογική κλιμάκωση των λαών σε ανώτερους και κατώ-
τερους. 

 

Β1. 

Η συγκεκριμένη φράση επισημαίνει ποιο είναι το αποτέλεσμα από την παραδοχή της 
διαφορετικότητας μεταξύ των λαών. Ο ανθρωπισμός, λοιπόν, δεν αρνείται τις φυσικές 
διαφορές, στοιχείο που έχει ως συνέπεια κάθε άτομο, με βάση την ιδιοσυγκρασία, τις 
ικανότητες και τη δυναμικότητά του, να καταλαμβάνει τη θέση που του αρμόζει και του 
αξίζει μέσα στην κοινωνία. Σύμφωνα με το ανθρωπιστικό ιδανικό, λοιπόν, η ετερότητα 
οδηγεί στην αξιοκρατία, η οποία δεν έχει απολύτως καμιά σχέση με την κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση μιας οικογένειας. Επομένως, ο ανθρωπισμός συντελεί στην ε-
δραίωση της αξιοκρατίας, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο μιας δημοκρατικής κοινωνίας. 
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Β2. 

α)  άβουλος (α +βουλή) → βούληση 

 δημαγωγός (δήμος + άγω) → άγημα 

 δυναμογόνος (δύναμη + γόνος) → πρόγονος 

 ψυχοσύσταση (ψυχή + σύσταση) → συστατικό 

 

β)   βοηθά → συντρέχει 

 πηγάζει → εκπορεύεται 

 δεσμεύσεις → υποχρεώσεις 

 προκοπή → πρόοδος 

 ηγετικές → ηγεμονικές 

 

Β3. 

Η πρώτη παράγραφος αναπτύσσεται με τη μέθοδο της σύγκρισης, η οποία διακρίνε-
ται στη θεματική περίοδο, όπου χρησιμοποιούνται οι λέξεις /φράσεις: «Όπως το κάθε 
άτομο χρειάζεται ένα σκοπό στη ζωή του για να πάρει νόημα η ζωή αυτή, για να συ-
ντονίζει όλες του τις προσπάθειες προς μια ενιαία κατεύθυνση και να το βοηθά εντεί-
νοντας τις δυνάμεις του να γίνεται ολοένα καλύτερο, το ίδιο και ένας ολόκληρος 
λαός». Συγκρίνεται, λοιπόν, η ζωή του ανθρώπου με τη ζωή των λαών: ο καθορισμός 
ενός συγκεκριμένου στόχου δίνει νόημα στη ζωή του ανθρώπου έτσι και τα ιδανικά στη 
ζωή των λαών: επιστρατεύουν τις δυνάμεις τους και κάνουν τη ζωή τους ουσιώδη. 

 

Γ. 

Πιθανός πρόλογος 

Στη σύγχρονη εποχή, κατά την οποία ο άνθρωπος κατατρύχεται από ποικίλα προ-
βλήματα, οι απαιτήσεις ολοένα και αυξάνονται και οι προκλήσεις καθίστανται συνεχώς 
μεγαλύτερες, μία αξία προβάλλει ως αναγκαία, ο ανθρωπισμός. Το ανθρωπιστικό ι-
δεώδες θα αποτελέσει τον ασφαλή οδηγό για μια επιτυχημένη πορεία. 

 
Ανθρωπιστικοί στόχοι:  ελευθερία: αγώνας για αποτίναξη κά-

θε είδους δουλείας και επικράτηση ε-
λευθερίας  απαραίτητη για ανθρώπι-
νη αξιοπρέπεια, απρόσκοπτη ανάπτυξη 
του ατόμου, δυνατότητα ολοκλήρωσης 
της προσωπικότητάς του, δυνατότητα 
κατάκτησης της ευτυχίας 
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  δικαιοσύνη: σεβασμός των δικαιωμά-
των των συνανθρώπων, διαμαρτυρία 
για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

  ειρήνη: δυνατότητα του ανθρώπου να 
δημιουργήσει, να προοδεύσει, να εξε-
λιχθεί, να κατακτήσει την ευτυχία  
γενικότερη κοινωνική πρόοδος 

  παιδεία – μόρφωση: καλλιέργεια του 
ανθρώπινου νου, πνευματική αναβάθ-
μιση, ολοκλήρωση προσωπικότητας, 
άνθρωποι ικανοί να κρίνουν σωστά, να 
αξιολογήσουν, να συντελέσουν στην 
κοινωνική πρόοδο 

  δημοκρατία: το καλύτερο και ανθρω-
πινότερο πολίτευμα (στο επίκεντρο ο 
άνθρωπος), σεβασμός του ανθρώπου, 
διασφάλιση των δικαιωμάτων του, υ-
λοποίηση ανθρωπιστικού πνεύματος 

 

Πιθανός επίλογος 

Επομένως, η σημασία του ανθρωπισμού είναι τεράστια, εφόσον εξασφαλίζει την 
προαγωγή της ατομικής και κοινωνικής ζωής. Γι’ αυτό, είναι ανάγκη να επαναπροσδιο-
ρίσουν οι άνθρωποι τις αξίες τους και να στραφούν στο ιδανικό αυτό, που θα προσδώ-
σει ουσιαστικό νόημα στη ζωή τους. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2ου ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Α.  

Στο κείμενο αυτό γίνεται λόγος για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως έννοια. Αρχικά, 
αναφέρεται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν έννοιες που έχουν δημιουργηθεί 
από τους ίδιους τους ανθρώπους. ∆εν υπάρχουν από τη φύση, αλλά αποτελούν επι-
τεύγματα, κατακτήσεις του ανθρώπου. Μάλιστα, αποτελούν έννοιες με τις οποίες α-
σχολείται κανείς μόνο στην περίπτωση της καταπάτησής τους. Στη σημερινή εποχή τα 
ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται στο όνομα της πραγματοποίησης πολέμων από 
την πλευρά των ισχυρών για την εξάπλωση της δύναμής τους και την επίδειξη του 
γοήτρου τους. Έτσι, ακυρώνεται η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη. Τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα, λοιπόν, προσδιορίζουν τον ίδιο τον άνθρωπο και χωρίς αυτά είναι αδύνατη η ύπαρ-
ξη και η εξέλιξη της ζωής. 
 
Β1.  

Σύμφωνα με το κείμενο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι η ισότητα και η α-
ξιοπρέπεια, είναι φαινομενικά και μόνο, αυτονόητα. Όπως δεν είμαστε όλοι όμοιοι με-
ταξύ μας, έτσι δεν είμαστε και όλοι ίσοι. Τα ανθρώπινα δικαιώματα τα έχει διαμορφώ-
σει και διεκδικήσει ο ίδιος ο άνθρωπος. Αποτελούν, με άλλα λόγια, ανθρώπινα επι-
τεύγματα. Γι’ αυτό το λόγο, επιβάλλεται να τα προστατεύουμε σε κάθε περίπτωση και 
όχι μόνο, όταν παρουσιάζονται φαινόμενα καταπάτησής τους. 
 
Β2.  

Με τη φράση αυτή εξαίρεται η σημασία και η αξία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της 
ισότητας αποτελούν στοιχεία, χωρίς τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει και να 
δημιουργήσει. Ο άνθρωπος ακόμη, δεν είναι δυνατόν να ζήσει χωρίς την ανθρωπιά, 
χωρίς, δηλαδή, την αγάπη και την αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπό του. Ο άνθρωπος 
ζώντας στα πλαίσια του κοινωνικού συνόλου είναι καλό να αναπτύσσει αρμονικές σχέ-
σεις με τους γύρω του και να μοιράζεται συναισθήματα και σκέψεις μαζί μας. Μόνο έ-
τσι ο άνθρωπος ικανοποιεί την έμφυτη ανάγκη του για κοινωνικότητα και επικοινωνία. 
 
Β3.  

Στο άρθρο αυτό ο συλλογισμός του συντάκτη του στηρίζεται στην εξής σύγκριση: 
«Όπως δεν είμαστε όλοι όμοιοι, ίδιοι, έτσι δεν είμαστε όλοι ίσοι». Σε αυτό το πλαίσιο 
στηρίζει την επιχειρηματολογία του, για να αποδείξει ότι κανένα δικαίωμα δεν πρέπει 
να θεωρείται αυτονόητο. 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

 
 
 

64

Β4.  
απλοϊκό ≠ σύνθετο 
εξέλιξη ≠ στασιμότητα 
ομοιότητα ≠ διαφορά 
φυσιολογικά ≠ αφύσικα 
καταπίεση ≠ ελευθερία 
πολύπλοκης ≠ απλής 
απορρίπτει ≠ αποδέχεται 
ανθρωπιά ≠ σκληρότητα 

 
 
Γ. 

Πιθανός πρόλογος 
 

Ο ανθρωπισμός αποτελεί μια θεμελιώδη και μεγαλειώδους σημασίας έννοια. 
Θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και πρεσβεύει την ολόπλευρη ανάπτυξή του μέσα 
σε ένα πλαίσιο απόλυτου σεβασμού της αξιοπρέπειάς του. Αντιμετωπίζει τον άν-
θρωπο ως αξία μοναδική και αδιαμφισβήτητη, που μπορεί όχι απλά να δημιουργήσει, 
αλλά να μεγαλουργήσει μέσα σε πλαίσια ιδανικών συνθηκών. 
 
Ιστορική αναδρομή  Ανθρωπισμός 

 
 Παιδευτική αντίληψη και μορφωτικό ιδεώδες 
της Αναγέννησης, αλλά και των μετέπειτα χρό-
νων σύμφωνα με τα οποία η σωματική, ψυχική 
και πνευματική αγωγή του ανθρώπου πρέπει να 
βασίζεται στη σπουδή της κλασικής ελληνικής 
και λατινικής αρχαιότητας, δηλαδή στα κλασικά 
γράμματα. 

 
 Το σύνολο των πνευματικών – ψυχικών χαρι-
σμάτων του ανθρώπου, που τον καθιστούν πολι-
τισμικά, πνευματικά ανώτερο και που χάρη σε 
αυτά, μπορεί να εκδηλώνει αισθήματα αγάπης 
και αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπό του, δεί-
χνοντας την ανθρωπιά του. 

Πώς μπορεί να εκδηλωθεί ο 
ανθρωπισμός σήμερα; 

 ∆ράση ανθρωπιστικών οργανώσεων 
 Σήμερα δρουν πολλές ανθρωπιστικές οργανώ-
σεις που έχουν αναλάβει το έργο της περίθαλ-
ψης και της φροντίδας των ανθρώπων εκείνων, 
που ανά τον κόσμο αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα επιβίωσης. 
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 Η προσωπική μεμονωμένη φιλανθρωπική δράση. 
 Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ευαισθητοποι-
ημένοι από τη δυστυχία των γύρω τους, προβαί-
νουν σε κινήσεις καλής θέλησης, προσφέροντας 
ό,τι μπορούν από την άποψη των υλικών αγαθών 
και ανεξάντλητη αγάπη. 

 
 Οι πρωτοβουλίες των Μ.Μ.Ε. 

 Κατά καιρούς τα Μ.Μ.Ε. οργανώνουν κινήσεις 
αγάπης με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για 
την ενίσχυση κάποιου φιλανθρωπικού στόχου. 
Οι δραστηριοποίηση αυτή δίνει το σωστό μήνυμα 
προς τα έξω και το κοινό επηρεάζεται και αντα-
ποκρίνεται θετικά στο κάλεσμα αυτό ανθρωπιάς. 

Πώς μπορεί να εδραιωθεί ο 
ανθρωπισμός; 

 Συλλογική ευαισθητοποίηση και ενεργό ενδια-
φέρον 

 Παρά το γενικότερο κλίμα ανταγωνισμού και 
απομόνωσης, οι άνθρωποι μπορούν να αναζητή-
σουν μέσα τους την αγάπη και το ενδιαφέρον για 
τον εαυτό τους και τον κόσμο. Έτσι, θα βρουν 
ένα νόημα στη ζωή τους πέρα από το άγχος και 
τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. 

 
 Η άσκηση σωστής κοινωνικής πολιτικής από το 
κράτος 

 Το κράτος μπορεί να θεσπίσει μια σειρά ρυθμί-
σεων ευνοϊκών απέναντι σε όλους, όσοι υποφέ-
ρουν. Ακόμη και πέρα από τα γεωγραφικά όρια 
της χώρας, το κράτος μπορεί να οργανώσει και 
να συστηματοποιήσει την αποστολή βοήθειας 
στους λαούς εκείνους που πλήττονται από τις 
πολεμικές συρράξεις ή τις ασθένειες. 

 
 Η συνδρομή των πνευματικών ανθρώπων. 

 Οι πνευματικοί άνθρωποι που, πέρα από τις 
γνώσεις, διακρίνονται για το πνευματικό και η-
θικό τους υπόβαθρο μπορούν να αφυπνίσουν 
τους πολίτες στο θέμα του ανθρωπισμού, τονί-
ζοντας την αξία του και την αναγκαιότητά του 
για τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής. 
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Πιθανός επίλογος 
 
Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι ο ανθρωπισμός σήμερα ως ιδανικό μπορεί να έχει, 

λόγω του τεχνοκρατικού πνεύματος της εποχής, ατονήσει, αλλά υπάρχουν οι προο-
πτικές για την εκδήλωση συστηματικών ανθρωπιστικών κινήσεων που θα χαρίσουν 
το χαμόγελο σε κάθε δυστυχισμένη και ταλαιπωρημένη ψυχή. Αυτό είναι απαραίτητο 
να αποτελεί το στόχο και το ιδανικό κάθε πολιτισμένου ανθρώπου. 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3ΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Α.  

Στο κείμενο αυτό γίνεται λόγος για την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιω-
μάτων σήμερα. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι παρά τη γενικότερη ανάπτυξη και εξέλιξη 
της τεχνολογίας και του πολιτισμού, καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες απάνθρωπων 
γεγονότων που κάθε άλλο παρά την ποιότητα της σημερινής κοινωνίας δεικνύουν. Ενώ 
σε διεθνές επίπεδο έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο επίπεδο της αναγνώρισης των 
ελευθεριών των ανθρώπων και μάλιστα, έχουν θεσμοθετηθεί κείμενα, όπου κατοχυ-
ρώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, δυστυχώς ανήκουν σε ένα καθαρά θεωρητικό 
πλαίσιο. Οικονομικά συμφέροντα οδηγούν τους ισχυρούς να παραβιάζουν τα ανθρώπι-
να δικαιώματα, θυμίζοντας τις συντηρητικές εποχές του παρελθόντος. Επιβάλλεται, 
λοιπόν, οι πολίτες ενωμένοι να δώσουν το δικό τους κατά της καταπάτησης των αν-
θρώπινων δικαιωμάτων και να απαιτήσουν τη συνεχή και πλήρη εφαρμογή τους. 
 
Β1. 

Σύμφωνα με το κείμενο, στη σημερινή εποχή υπάρχει μια σημαντική αντίφαση. 
Από τη μια πλευρά, η κοινωνία έχει προοδεύσει σε πολλούς τομείς (οικονομικό, τε-
χνολογικό, πνευματικό, κ.ά.), που δείχνει το ιδιαίτερο επίπεδό της και από την άλλη 
διαρκώς γνωστοποιούνται φαινόμενα απάνθρωπης μεταχείρισης των συνανθρώπων 
μας. Από τη μια πλευρά, έχει θεσμοθετηθεί επίσημα η προστασία των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και από την άλλη, αυτά καταπατούνται αδιάλειπτα και χωρίς κανένα απο-
λύτως ενδοιασμό. Αυτή η αντίφαση αντικατοπτρίζει το γενικότερο κλίμα της σημερινής 
εποχής, που χαρακτηρίζεται για την αλματώδη υλική πρόοδο από τη μια, και την έκ-
πτωση των ηθικών, πνευματικών αξιών από την άλλη. 
 
 
Β2. 

Σύμφωνα με το κείμενο, η βασική αιτία της καταπάτησης των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων εντοπίζεται στα οικονομικά συμφέροντα ισχυρών παραγόντων. Υπάρχει 
ένα ολόκληρο σύστημα διαπλεκόμενων συμφερόντων που έχουν ως στόχο τη γύμνωση 
του ανθρώπου από το σεβασμό και την εκτίμηση του ανθρώπου στον εαυτό του. Οι 
πολίτες οφείλουν να αντιδράσουν δυναμικά μπροστά σε όλη αυτή την υποκινούμενη 
από το υλικό κέρδος, συστηματική καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επι-
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βάλλεται να αγωνιστούν για έναν κόσμο ειρηνικό, ήσυχο, όπου ο σεβασμός και η αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια θα είναι ακλόνητες και αδιαπραγμάτευτες αρχές. Είναι απαραί-
τητο όλοι να υψώσουν τη φωνή τους για την παραδειγματική τιμωρία όλων, όσοι απρο-
κάλυπτα μειώνουν, ταπεινώνουν τους συνανθρώπους τους. 
 
 
Β3. 

προάγει = προωθεί 
πληροφόρηση = ενημέρωση 
εξαγγέλλονται = ανακοινώνονται 
διασάλευση = κλονισμός 
αντικατοπτρίζει = εκπροσωπεί 

 
Β4. 

συρρικνώνονται ≠ μεγεθύνονται 
ειρηνικό ≠ πολεμικό 
ασύδοτη ≠ περιορισμένη 
ραγδαίους ≠ αργούς 
ταπεινωτική ≠ σεβάσμια 

 
 
Γ. 

Πιθανός πρόλογος 
 

Στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία η παιδεία εκείνη που προωθείται, 
προκειμένου να προκύψουν άνθρωποι που θα συμβάλουν καθοριστικά στη γενικότερη 
οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο, είναι η γνωστή ως τεχνοκρατική. Σήμερα υπάρχει 
η απόλυτη εξειδίκευση, γεγονός που έχει υποβληθεί από τη συνολική άνοδο της τε-
χνολογίας. Οι άνθρωποι επιδίδονται καθημερινά σε ένα ανελέητο κυνήγι των υλικών 
αγαθών που θα ανεβάσουν το κύρος και την κοινωνική τους θέση, ξεχνώντας βασι-
κές, παραδοσιακές πνευματικές και ηθικές αξίες. 

 
Γιατί είναι αναγκαία η αν-
θρωπιστική παιδεία; 

 Πνευματική αδράνεια και στασιμότητα 
Το γενικότερο τεχνοκρατικό - καταναλωτικό πνεύμα 

της εποχής έχει οδηγήσει τους ανθρώπους στην υιοθέ-
τηση μιας υλιστικής καθαρά νοοτροπίας, έχοντας ως 
πρώτο και μέγιστο μέλημά τους την απόκτηση όσο το 
δυνατόν γίνεται περισσότερων καταναλωτικών αγαθών. 
Έτσι, οι άνθρωποι έχουν χάσει κάθε ενδιαφέρον για την 
καλλιέργεια της εσωτερικότητας και της πνευματικότη-
τάς τους. 

 
 Έκπτωση ηθικών αρχών και αξιών 
Στη σύγχρονη εποχή, όπου υπάρχει μια υπερπληθώ-

ρα πληροφοριών και ερεθισμάτων, έχουν εγκαταλειφθεί 
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παραδοσιακές ηθικές αξίες, που διατηρούσαν την ισορ-
ροπία και την αρμονία στα πλαίσια της κοινωνίας. Στο 
όνομα του εκσυγχρονισμού και του μοντερνισμού – που 
προβάλλεται μέσω των σύγχρονων Μ.Μ.Ε. - παραμερί-
ζονται οι ηθικοί φραγμοί, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια 
ελευθεριότητα, η οποία δεν αποτελεί το ιδανικό πρότυ-
πο για τις νεαρότερες ηλικίες. 

 
 Πλήρης τεχνοκρατισμός και υπεροχή του υλικού 
συμφέροντος 

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αναγάγει το χρήμα σε 
ιδιαίτερη αξία στη ζωή του και μάλιστα είναι διατεθειμέ-
νος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να το αποκτήσει. 
Έχει φτάσει στο άλλο άκρο, όντας άπληστος και σε πολ-
λές περιπτώσεις τυχοδιώκτης, γεγονός που δηλητηριά-
ζει τις διαπροσωπικές σχέσεις. Σε επίπεδο εξωτερικής 
πολιτικής η θέληση πολλών κρατών για επεκτατισμό 
οδηγεί στην πραγματοποίηση πολέμων για την εκμετάλ-
λευση των εκεί πλουτοπαραγωγικών πηγών, που σπέρ-
νουν το θάνατο και τη δυστυχία. 

 
Στόχοι ανθρωπιστικής 
παιδείας 

 Πνευματική και ηθική καλλιέργεια 
 Η ανθρωπιστική παιδεία αποσκοπεί στην πνευματική 

και ηθική ολοκλήρωση των ανθρώπων. Ενδυναμώνει 
την αντίληψη, την κρίση τους, ενώ παράλληλα τους 
μεταδίδει σημαντικές ηθικές αξίες, όπως είναι η ε-
ντιμότητα, η ειλικρίνεια, κ.ά. 

 
 Κοινωνικοποίηση 

 Η ανθρωπιστική παιδεία διδάσκει στον άνθρωπο τις 
κοινωνικές εκείνες αρετές (συνεργασία, διάλογος, 
αλληλεγγύη, κ.ά.) που είναι απαραίτητες για ομαλή 
κοινωνική συμβίωση. 

 
 Πίστη σε υψηλά ιδανικά 

 Η παιδεία με ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο μεταδί-
δει την πίστη σε υψηλά ιδανικά και φρονήματα, όπως 
είναι η πατρίδα, η οικογένεια, η θρησκεία, που ενερ-
γοποιούν τη θέληση του ανθρώπου να αγωνιστεί γι’ 
αυτά. 

 
 Ευαισθητοποίηση και προβληματισμός πάνω σε κοι-
νωνικά θέματα 
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 Η ανθρωπιστική παιδεία θίγει θέματα που άπτονται 
του κοινωνικού ενδιαφέροντος και δίνει τα κατάλληλα 
ερεθίσματα αρχικά για σκέψη και έπειτα για ανάληψη 
δράσης, για την παροχή βοήθειας στους συνανθρώ-
πους του. 

 
Πιθανός επίλογος 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι στη σημερινή εποχή είναι καλό να θεσπιστεί 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα συνδυάζει τις τεχνικές γνώσεις με τις ανθρω-
πιστικές αρετές. Μέσα σε αυτό τον κυκεώνα των αλλαγών και των συνεχών ανακα-
τατάξεων ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ανάγκη να πιστέψει σε αρχές και αξίες που 
θα δώσουν ένα ουσιαστικότερο νόημα στη ζωή του, καλύπτοντας τα συναισθηματικά 
του κενά και τις ανασφάλειες. Πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος επιβάλλεται να καλλιεργεί 
τον εσωτερικό του κόσμο, εμπλουτίζοντάς τον με υγιή συναισθήματα για τους γύρω 
του και ευγενή οράματα για το σύνολο του κόσμου. 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4ΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Α.  
Πρόκειται για μια συνέντευξη του Αντώνη Σαμαράκη στον τύπο. Ο Αντώνης Σαμα-

ράκης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του επέδειξε απαράμιλλο ήθος τόσο ως πεζο-
γράφος όσο και ως άνθρωπος, ως ενεργός πολίτης, συμμετέχοντας ενεργά στο έργο 
ανθρωπιστικών οργανώσεων (UNICEF, Γιατροί χωρίς σύνορα). Σύμφωνα με την άπο-
ψή του, λοιπόν, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι 
μέσα στον παρανοϊκά ανταγωνιστικό σύγχρονο κόσμο. Στη συνέντευξη αναφέρεται ότι 
ο ουμανισμός αποτελεί μια αξία που διέρχεται κρίση, διότι χρησιμοποιείται συχνά επι-
φανειακά ως όρος και μόνο, και όχι ως μια βαθύτερη έννοια. Η ελπίδα όμως, ζει, υ-
πάρχει παντού και πάντα και αυτή επιβάλλεται να διακρίνει τα μέλη των ανθρωπιστι-
κών οργανώσεων, καθώς και τους πνευματικούς ανθρώπους. Όλοι μαζί επιβάλλεται 
να αγωνίζονται υπέρ όλων των ανθρώπων που βασανίζονται, που αδικούνται ανά τον 
κόσμο, αψηφώντας τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών που κατευθύνουν τις τύ-
χες των ανυπεράσπιστων λαών. 
 
Β1. 

Ο Αντώνης Σαμαράκης, με βάση την απάντησή του στην ερώτηση της δημοσιογρά-
φου, φαίνεται ότι δεν αποδεχόταν τον τίτλο του πρέσβη των ανθρωπιστικών ιδεών. 
Ανέπτυξε πλούσια ανθρωπιστική δράση, κρατώντας πάντα χαμηλούς τόνους, χωρίς 
βαρύγδουπες δηλώσεις ή μεγαλεπήβολες υποσχέσεις. Η απάντησή του δηλώνει ότι δε 
στεκόταν στον τίτλο που του είχε αποδοθεί, όσο στην ευθύνη που είχε επωμιστεί. Αυ-
τό δείχνει ότι υπήρξε ένας άνθρωπος με ήθος, ποιότητα, που αξιολογούσε την ουσία 
και όχι την επιφάνεια των πραγμάτων. Ειλικρινής και πηγαίος με τον τρόπο της ζωής 
του έδειξε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Απλός, λιτός, 
μετρημένος, προτιμούσε με τα έργα του να προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορούσε για την 
ανθρώπινη ζωή γενικότερα. Ο Αντώνης Σαμαράκης, λοιπόν, ξεχώριζε για την ταπει-
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νότητά του, την υψηλή πνευματική του καλλιέργεια και τα βαθύτατα ανθρωπιστικά του 
ιδεώδη. 
 
 
Β2. 
Η φράση: «ο μόνος πόνος που είναι ανεκτός είναι ο πόνος του άλλου» αντικατοπτρί-

ζει το πνεύμα της σημερινής εποχής. Ο σύγχρονος άνθρωπος στα πλαίσια της τεχνο-
κρατικής, καταναλωτικής κοινωνίας, έχει απομακρυνθεί από την πίστη όχι μόνο σε 
υψηλά ιδανικά, αλλά και στην αξία της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. Προσπαθώντας 
να κατακτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά αγαθά, έχει απομονωθεί από τους 
γύρω του αλλά και από τον ίδιο του τον εαυτό. Ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του, 
για τη δική του εξέλιξη, χωρίς να νιώθει ενδιαφέρον ή ευαισθησία για τους ανθρώ-
πους εκείνους που υποφέρουν. Ανέχονται τον πόνο του άλλου, διότι πιστεύουν ότι δεν 
τους αφορά, ότι δεν είναι δική τους υπόθεση. Αποτέλεσμα αυτής της στάσης είναι η 
φθορά του ανθρωπιστικού ιδεώδους μπροστά στην κατάκτηση του κέρδους και ο πολ-
λαπλασιασμός των ανθρώπων που υποφέρουν. 
 
Β3 
υπόδειγμα = πρότυπο 
ουμανισμός = ανθρωπισμός 
εκπλήρωση = πραγμάτωση 
συλλογικό = κοινό 
προκαταλήψεις = δεισιδαιμονίες 
μισαλλοδοξία = αδιαλλαξία 
 
Β4. 

Η όλη συνέντευξη δίνει την εντύπωση φιλικής συζήτησης. ∆εν έχει κανένα στοι-
χείο τυπικότητας ή επισημότητας. Οι ερωτήσεις διατυπώνονται αβίαστα, με βάση τις 
απαντήσεις του ερωτηθέντος. Με απλό λεξιλόγιο μεταδίδεται το πιο υψηλό νόημα, αυ-
τό του ανθρωπισμού και της στήριξης των ανθρώπων που βασανίζονται άδικα, στο 
όνομα του υλικού κέρδους των ισχυρών του κόσμου. 
 
Γ. 

Πιθανός πρόλογος 
 

Στη σημερινή εποχή, η γενικότερη οικονομική – τεχνολογική πρόοδος δε 
συμβαδίζει και με την αντίστοιχη ανθρωπιστική εξέλιξη. Βασικά ανθρώπινα δικαιώ-
ματα καταπατούνται κατάφωρα, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αντίδρασης από την 
πλευρά των θυμάτων. Ευτυχώς, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ενδιαφέρονται ειλι-
κρινά για το καλό του συνανθρώπου τους και γι’ αυτό έχουν διαμορφώσει ειδικές αν-
θρωπιστικές οργανώσεις ανά τον κόσμο. 
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Στόχοι ανθρωπιστικών ορ-
γανώσεων 

 Περίθαλψη, πρόνοια άμαχου πληθυσμού 
Οι ανθρωπιστικές αποστολές που μεταβαίνουν στα 

σημεία εκείνα όπου μαίνεται ο πόλεμος, έχουν ως 
πρωταρχικό τους στόχο την παροχή της απαραίτητης 
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, προκειμένου να σώσουν 
αυτές τις ανυπεράσπιστες ζωές.  

 
 Παροχή σίτισης, πόσιμου νερού σε τριτοκοσμικές 
χώρες 
Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις κατά τη μετάβασή 

τους σε χώρες, όπου επικρατεί η φτώχεια και η εξα-
θλίωση, έχουν ως πρώτο τους μέλημα την παροχή φα-
γητού και νερού, για να δώσουν μια ανάσα ζωής στον 
κόσμο και κυρίως στα παιδιά που υποφέρουν. 

 
 Συγκέντρωση χρημάτων 
Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αποσκοπούν στη συ-

γκέντρωση χρημάτων, για την υλοποίηση των τεχνι-
κών εκείνων υποδομών, που θα βοηθούσαν στη βελ-
τίωση των όρων της ζωής των ανθρώπων που δεν 
απολαμβάνουν τα αγαθά του πολιτισμού. 

 
 Ευαισθητοποίηση των απλών ανθρώπων 
Προσπαθούν να ενημερώσουν το κοινό για τα προ-

βλήματα και τις κακουχίες που βιώνουν άδικα πολλοί 
λαοί και να τους ευαισθητοποιήσουν, προκειμένου να 
συνεισφέρουν και εκείνοι στον αγώνα της στήριξης 
των αναξιοπαθούντων. 

Αποτελέσματα δράσης αν-
θρωπιστικών οργανώσεων 

 Σωτήρια η επέμβασή τους για πολλές περιπτώ-
σεις ανθρώπων που υποφέρουν από την πείνα ή 
τις συνέπειες του πολέμου. 

 Ευαισθητοποίηση πολλών ανθρώπων μεμονωμένα, 
που στηρίζουν την κάθε προσπάθεια όπως μπο-
ρούν. 

 Κινητοποίηση της πολιτείας να συνδράμει υλικά 
την όλη τους προσπάθεια. 

 
Πιθανός επίλογος 

Γίνεται κατανοητό πως οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν συσταθεί, προκειμέ-
νου να βοηθήσουν τους ανθρώπους εκείνους που το έχουν ανάγκη. Τα αποτελέσματα 
των προσπαθειών τους είναι σε πολλές περιπτώσεις θετικά, αλλά σίγουρα ο δρόμος 
ακόμα είναι μακρύς μέχρι να εξαλειφθεί ο πόνος και η δυστυχία από τη ζωή των αν-
θρώπων. Τα χαμόγελο στο πρόσωπο ενός μικρού παιδιού είναι η καλύτερη ανταμοιβή 
για τον αγώνα των ανθρωπιστικών φορέων, το παράδειγμα των οποίων είναι καλό να 
μιμηθούν όλοι οι πολιτισμένοι λαοί. 
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